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Förord 

Att skriva en avhandling är i allra högsta grad ett transformativt förlopp. Jag 
har likt eleverna i avhandlingens empiri bearbetat och omformat redan exi-
sterande texter, samt utvecklat egna kombinationer och utgångspunkter för 
min undersökning av elevers arbete med bild. Det har varit en svindlande 
lärprocess vilken rymmer olika avtryck från litteratur, medier och inte minst 
möten med en rad fantastiska människor.  

Jag vill inledningsvis tacka mina två handledare Staffan Selander och 
Gunnar Åsén. Staffan har givit mig möjlighet att fördjupa och utmana mina 
tankar inom den vetenskapliga sfären. Ditt intresse för breda och gränsöver-
skridande perspektiv har varit inspirerande och uppmuntrande i en tid där 
många istället vill sätta upp gränser och avgränsa intressefält. Tack för upp-
friskande samtal! 

Inom Stockholms Universitets lärarutbildning har Staffan format en 
forskningsgrupp som även haft stor betydelse för min utveckling som forska-
re. Tack alla på Didaktikdesign för de givande seminarier där jag fått möta 
era kloka, kritiska och konstruktiva synpunkter, det har varit ovärderligt. Ett 
speciellt tack till vännerna och kollegorna Fredrik Lindstrand och Eva Insu-
lander som båda på nära håll följt mitt arbete och bidragit med goda råd och 
stimulerande diskussioner.  

När jag riktar mitt tack till Gunnar Åsén rör min tacksamhet det samarbe-
te som började redan 2001/2002 då Gunnar handledde min magisteruppsats 
på Institutionen för Bildpedagogik på Konstfack. Han har sedan fortsatt som 
biträdande handledare för min licentiatstudie i Malmö till den nu färdiga 
avhandlingen vid Stockholms Universitet. Ditt tålmodiga och lyhörda arbete 
har gjort det möjligt för mig att arbeta vidare genom akademins vedermödor. 
Tack för din fantastiska förmåga att lyssna och stödja mig i mitt vetenskapli-
ga arbete. Du är med din kunskap en unik person för det bildpedagogiska 
samtalet. 

Genom Gunnar har jag fått möjlighet att delta i den bildpedagogiska 
forskningsgruppen bestående av Ulla Lind, Kersti Hasselberg, Venke Aure 
och Lena Jönsson, vilka varit ett ovärderligt stöd genom sin breda och sam-
lade bildkompetens. Det har varit många stimulerande samtal, skratt och 
goda luncher med detta härliga tjejgäng. Jag vill även rikta ett varmt tack till 



Gunther Kress som funnits tillgänglig som gästprofessor vid Didaktikdesign. 
Du har med din humor och klokskap bidragit med kommentarer som utma-
nat mitt avhandlingsarbete.  

Betydelsefullt för avhandlingens slutgiltiga form och innehåll är de kon-
struktiva slutkommentarer som Anna Sparrman, Tore West och Suzanne 
Lundvall bidragit med. Ett stort tack för era värdefulla synpunkter vid mitt 
läsgruppsseminarium! 

I slutarbetet med avhandlingen har också vännen och kollegan från 
Malmö, Lotta Bergman, hjälpt mig med kommentarer och texttvätt. Lotta var 
också den som satte en spännande artikel om multimodalitet i min hand för 
första gången. Hon får också i detta förord representera Malmö Högskola 
som har en speciell plats i mitt hjärta.  

Utanför de formella positionerna i den akademiska världen har min familj 
och mina fantastiska vänner bidragit i stort som i smått med glada tillrop och 
stort intresse. Tack Anders för hjälp med att hitta rätt bland syftningar och 
texternas verkliga betydelse. Till Stina Fernström och Stella Sjögren vill jag 
vända mig med ett stort tack för er hjälp, på alla plan, med avhandlingens 
slutgiltiga form. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Eva Holmberg för 
din omtanke och ditt stöd i samband med mitt avslutande arbete.  

För att ett arbete som detta överhuvudtaget ska vara möjligt att genomföra 
vill jag tacka alla de elever som så generöst delat med sig av sin tid, material 
och kompetens. Det har varit fantastiskt att så ingående få tid och verktyg för 
att studera barns- och ungdomars bildvärldar. Tack alla ni som på olika sätt 
medverkat till denna fascinerande kunskapsresa. Avslutningsvis vill jag 
tacka det käraste jag har, mina barn Max och Elsa för deras uppmuntran och 
stöd. 

Kavalla/Stockholm sommaren 2008 
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1 Inledning och utgångspunkter 

Vi håller på med schabloner just nu. Vi tar en bild och lägger till ett laddat 
ord och då blir det lite konstigt. Man undrar hur hänger det här ihop egentli-
gen? Alice, 2004 

Citatet är hämtat från en intervju med Alice och Lina, två elever i årskurs nio 
vars filmarbete är denna avhandlings empiri. Det beskriver ett arbetsmoment 
i deras filmproduktion. Collaget av text och bild är en del av Alice och Linas 
laddade ordkampanj. Ambitionen med denna var att kombinera stigmatise-
rande ord med bilder för att på så sätt väcka uppmärksamhet kring olika 
aspekter av hur sexuella tillmälen diskuterats i mediedebatten under läsåret 
2003/2004.  

I arbetet med collage av bild, text och film fanns hos de båda kamraterna 
en ambition att förändra och omkonstruera ordens betydelse och förankring. 
Citatet beskriver hur text och bild sammanfogas för att kommunicera bety-
delsefulla erfarenheter ur Alices och Linas värld. Det visar hur visuella stra-
tegier används för att utmana och provocera, och i förlängningen, realisera 
nya och alternativa perspektiv. Därigenom synliggörs att bildskapandet ingår 
i en social dynamik. 

Avhandlingens titel anspelar på den laddning som Alice och Lina tillför 
ord och bild i sin ordkampanj respektive i arbetet med film. De två kamra-
terna laddar filmerna med för dem viktiga ämnen och former. Filmerna är en 
del av en komplex relation mellan vad Alice och Lina vill kommunicera och 
vad publiken kan tolka och förstå. Resultat är inte givet. Det skapas genom 
ett samspel mellan filmerna, betraktaren, den specifika inramning och dess 
vidare kontext. 

I avhandlingen undersöks elevernas filmer, både dess form, filmernas hur
och dess tematiska innehåll, filmernas vad. Med skolan som bas utvecklade 
de unga tjejerna ett prövande och experimenterande arbetssätt som belyser 
olika aspekter av jämlikhet och sexualitet. Genom en detaljerad och systema-
tisk undersökning av tre av elevernas filmer synliggör jag den komplexitet 
som utmärker elevernas arbete med att kombinera tecken och symboler.  

Denna studie undersöker två olika former av representationer: rörlig bild i 
form av elevfilmerna Hororna som aldrig kom till Berlin, Ett barn blir till
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och Jobbiga Jennifer, och intervjuer med eleverna om deras reflektioner om 
sin filmproduktion. Filmerna är gjorda inom det lokala tillvalsämnet media. 
Mediakunskaper ryms inom skolans läroplansstadgade ämnen bild och 
svenska. Studiens didaktiska kunskapsområde tar sin utgångspunkt i bildäm-
net, vilket innefattar olika aspekter av bildskapande i form av både reception 
och produktion.   

De filmer som analyseras i avhandlingen är inte tillkomna för denna stu-
die. De ingick i den reguljära undervisningen på min tidigare arbetsplats, en 
grundskola i en mellansvensk storstad.  

En didaktisk praktik 

Avhandlingen har sin grund i erfarenheter och frågor som utmanat mig i mitt 
tidigare arbete som lärare. Jag tjänstgjorde under många år inom en pedago-
gisk inriktning där de så kallade estetiska ämnena spelade en betydelsefull 
roll. Den didaktiska praktiken präglades delvis av ett ämnesintegrerat arbets-
sätt där musik, bild och drama fungerade både som verktyg och medium för 
att gestalta ett stoff och dessutom som en utgångspunkt för det undersökande 
arbetssätt som tillämpades. I det integrerade arbetet var såväl kunskapens 
form som dess innehåll en källa till nya frågor och didaktiska omför-
handlingar.  

Att arbeta med tematiska och projektinriktade metoder innebär i viss mån 
att byta spår, bort från det välkända och invanda. Att bryta upp scheman och 
gruppstrukturer ger ändrande förutsättningar för arbetets organisering och 
genomförande, ämnesintegreringen synliggör på så vis de olika skolämnenas 
mål och specifika erbjudanden. Undervisningens didaktiska design blir satt i 
fokus när skolarbetet utgår från en tematisk frågeställning till skillnad mot en 
mer ämnesmässig inramning.  

De filmer som undersöks ingår i ett material som jag själv samlat in och 
dokumenterat vid min tidigare arbetsplats, en estetisk profilverksamhet från 
årskurs fyra till nio inom grundskolan. Vid denna var en av målsättningarna 
att systematiskt dokumentera det integrerade arbetet för att användas som 
underlag för gemensamma samtal inom profilklassernas arbetslag. Doku-
mentationen låg inte minst till grund för att studera hur och på vilket sätt 
andra uttrycksformer än de skriftliga och verbala kunde bidra till elevers 
lärande. 

Min kritiska granskning av undervisningen och skolans traditioner har ut-
vecklats i möten och samtal med kollegor, elever och föräldrar. Men det som 
på djupet utmanat det vardagliga förgivettagna i min egen verksamhet var 
mötena med de många lärarkandidater som jag handlett. I dessa möten har 
jag tvingats argumentera för mina didaktiska val och överväganden. I arbetet 
med lärarkandidaterna har jag även kunnat inta positionen som deltagande 
observatör från klassrummets bakre regioner med möjlighet att distanserat 
betrakta det pågående arbetet. Efter att i flera år ha medverkat i både lokalt 
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och centralt organiserade kompetens- och utvecklingsarbeten framstod för 
mig behoven av verktyg för en teoretisk och metodologisk bearbetning av 
praktiknära frågeställningar som fundamentalt. Dessa behov accentueras av 
det estetiska ämnesfältets dokumenterade brist på begrepp och teoretisk för-
ankring (jfr Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). 

Bakgrund
Denna avhandling är en teoretisk och metodologisk vidareutveckling av min 
licentiatstudie, Movere – att sätta kunskap i rörelse (Öhman-Gullberg, 
2006). I båda fallen hämtas empirin från den tidigare nämnda estetiska pro-
filverksamheten. Inledningsvis sammanfattar jag licentiatstudien som tjänar 
som utgångspunkt för denna avhandling. 

Licentiatstudiens empiri omfattar filmer från två klassers ämnes-
integrerade arbete i bild och samhällskunskap i årskurs sex. Två klasslärare 
och en bildlärare ingick i det arbetslag som planerade och genomförde un-
dervisningen för femtiotre elever. Uppgiften var komplex med ett relativt 
abstrakt innehåll: Sveriges hållning till EMU inför folkomröstningen hösten 
2003.  

Genom att bearbeta ett omfattande informationsmaterial skulle eleverna 
bilda sig en egen uppfattning och ta ställning till den grundläggande fråge-
ställningen: Ja eller nej till EMU. Argumentation och ställningstaganden 
skulle redovisas i propagandafilmens berättarform. 

Nitton elevproducerade videofilmer på en minut vardera studerades. Det 
visuella materialet fick styra urvalet av filmer. De frågor som besvarades var 
vilket innehåll eleverna valde för sina filmer och hur detta innehåll represen-
teras i relation till arbetsuppgiften och den institutionella inramningen. Valet 
av film relaterades till uppgiftens övergripande didaktiska mål och de ramar 
som gällde för den ämnesintegrerade undervisningen. Denna baserades på 
antaganden om hur kunskap formas och genom vilka processer olika ämnes-
innehåll kan kommuniceras. För att tydligare förankra filmarbetet i en insti-
tutionell praktik och diskutera didaktiska frågor, studerades även elevernas 
muntliga redogörelser för filmarbetet. På så vis vidgades perspektiven på de 
institutionella mönster som präglade lärandet och undervisningen.

Det praktiska – en överbryggande funktion 

Att arbeta med rörlig bild låg i linje med de traditioner som utvecklats inom 
profilklasserna. Dessa traditioner konkretiseras genom hur och vad det integ-
rerade arbetet kunde innehålla, samt hur och inte minst var olika aktiviteter 
ägde rum. Detta tog sig bland annat uttryck i den fysiska organiseringen av 
skolans lokaler, vilket fick betydelse för hur eleverna relaterade de olika 
arbetsmomenten till skilda lokaler. I profilverksamheten fick de estetiska och 
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kommunikativa resurserna en överbryggande funktion mellan skilda kun-
skapsområdena. Det praktiska arbetet framställde lärarna och eleverna som 
den sammanhållande och i viss mån förlösande normen om att kunskaper 
realiseras genom estetiska gestaltningar. Dessa gestaltande arbetsformer 
integrerade skillnader mellan olika ämnesområden. Brometaforen där det 
praktiska, kultur och estetik, som ska överbrygga klyftan mellan teori och 
praktik, mellan tanke och handling, synliggörs i elevernas tal om det ämnes-
integrerade arbetet om EMU. I samtalen med eleverna om arbetssätt och 
innehåll framgick tydligt hur de internaliserat den kollektiva diskurs som 
präglade profilklassernas didaktik. Att som elev lära sig att kommunicera 
inom ett ämne förutsätter en rad kompetenser, både en förståelse för den 
aktuella situationen och det specifika ämnesinnehållet.  

Genrer och metaforer som meningsskapande resurser 

Elevernas representationer kan betraktas som en medierad gestaltning av vad 
som diskuterats och behandlats i deras kollektiva bearbetning av skoluppgif-
ten. Filmerna är tolkningen av den offentliga retorik som präglade EMU-
debatten i Sverige under hösten 2003. Filmproduktionens yttre ram bestäm-
des av lärarlagets beslut om att arbeta med propagandafilm. Formen var re-
dan från början betydelseskapande i elevernas filmproduktion och en inte-
grerad aspekt av deras kunskapsprocess. I undervisningen erbjöds de att inte 
bara utveckla kommunikativa verktyg utan att även ta dessa i bruk i ett me-
ningsfullt sammanhang. Eleverna experimenterade med sina representationer 
och omformade dem under arbetets gång. Dessa tog form i bild, musik, tal 
och gestik. Filmerna byggde på förskjutningar och omskapande av begrepp 
och information från inledande debatter som hållits med klasslärarna, där 
folkomröstningens retorik, kampen mellan euron och kronan strukturerade 
filmernas berättelser. Vad som i analysen blev avgörande för hur eleverna 
kunde presentera EMU-kampanjens fakta och informationsflöde var möjlig-
heten att knyta an till vardagliga och personliga erfarenheter men också till 
referenser från medier och populärkultur. Genretillhörighet spelade därvid 
ingen roll. Avgörande var i stället på vilket sätt dessa resurser kunnat använ-
das i elevernas egna ställningstaganden till EMU-frågan.  

Genusfrågor 

Av min licentiatstudie framgår att eleverna använde sig av olika metaforer 
och genrer som en resurs för att ta ställning till EMU-frågan. Genrevalet var 
tydligt genuskodat. Av elevintervjuerna framgick att förhandlingarna om 
filmernas uttrycksform och ämnesinnehåll kretsat kring olika genusfrågor. 
Skillnaden mellan de olika filmernas gestaltning gällde inte ämnesinnehållet, 
utan vilka aspekter flickor och pojkar fokuserade i sina berättelser. Skillna-
derna accentuerades när arbetet förflyttas till platser och rum där tekniken 
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intog en betydelsefull roll för berättandet. Detta visar att platser och artefak-
ter i allmänhet, men också skolans rum och ämnen är symboliskt laddade. I 
nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) uppmärk-
sammades att bild är ett av de ämnen där könsskillnaderna till flickors fördel 
är allra störst. Detta gäller såväl elevernas prestationer som förhållningssätt 
och intresse för ämnet.  

I licentiatstudien blev det tydligt att elevarbetenas från början relativt rör-
liga genuspositioner förändrades när eleverna lämnade skolan för att redigera 
sina EMU-filmer på den kommunala medieverkstaden. Här var den den 
maskulint kodade tekniska miljön avgörande för hur arbetet fördelades. Un-
der arbetet i klassrummet och i andra inspelningsmiljöer kom istället filmens 
kommunikativa möjligheter i fokus vilket erbjöd fler och olikartade positio-
ner för så väl flickor som pojkar.  

Delaktighet och inflytande 

Elevens möjlighet till delaktighet och inflytande i den undersökta skolupp-
giften var ett viktigt tema i min licentiatstudie. Det gällde såväl skolans er-
bjudande att arbeta med en rad olika semiotiska resurser, som inflytandet 
över tolkning och gestaltning av EMU-frågan. Och inte minst möjligheten 
för eleverna att inom skolans ram delta i en samhällsdebatt som berörde de-
ras egna framtida möjligheter till delaktighet och inflytande i Sverige och 
Europa.  

I utredningen Kultur och estetisk i skolan länkas demokrati och yttrande-
frihet till ett estetiskt perspektiv (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). Sko-
lan betraktas som en kulturell mötesplats för barn och ungdomar. I de samtal 
och dialoger som uppstod i samband med elevernas EMU-filmer synliggörs 
en rad samhälliga och kulturella förändringar. Det är dessa förändringar som 
gör skolan till en viktig mötesplats för bearbetning av erfarenheter och kun-
skaper.  

Genom att visa 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 studerade ämnesintegrerade arbetet var det elevernas filmer som för-
mådde hålla samman upplevelser och erfarenheter från skilda sammanhang 
till en meningsfull helhet. 

Fördjupning 

Att på ett helt rättvisande sätt fånga de komplexa processer som lärare och 
elever dagligen är inbegripna i är närmast en omöjlighet. Däremot är det fullt 
möjligt att med hjälp av olika perspektiv belysa de didaktiska val som sker i 
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skolan. Detta kan, som i föreliggande studie, ske i syfte att vidga och skapa 
kunskap om elevers arbete med bild.  

I licentiatstudien anlades ett diskursivt perspektiv i analysen av elevernas 
ämnesintegrerade arbete. Elevernas filmer och de verbala utsagorna studera-
des i relation till andra texter och det institutionella sammanhanget. Analy-
serna genomfördes på en kontextuell nivå där samhälleliga och institutionella 
mönster påvisades i elevernas filmproduktioner. Intervjuerna och filmerna 
studerades med hjälp av de fyra analysbegreppen, diskurs, design, produk-
tion och distribution inom multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 
2001a). En sådan analys utgår från antagandet att all kommunikation sker 
genom användandet av olika resurser för representation, så som bilder, mu-
sik, skriftliga utsagor, gestik och blick. Det multimodala perspektivet synlig-
gör den mångfald av resurser som kan samspela inom skolans meningsska-
pande praktik samt vilka betydelseskapande potentialer som olika resurser 
och medier bidrar med. Detta perspektiv har teoretiskt och metodologiskt 
vidareutvecklats i denna avhandling. 

Den multimodala teoriansatsen ska förstås mot bakgrund av ekonomiska, 
politiska och tekniska förändringar i samhället i stort. Den tekniska utveck-
lingen har inte bara förändrat och utökat möjligheterna att söka och lagra 
kunskap och information, utan även skapat nya och andra förutsättningar för 
produktion och kommunikation (Kress, 2003; Erstad, 2005). Denna utveck-
ling påverkar även hur vi kan tala om lärande och kunskap i relation till an-
vändningen av olika bilder och medier (jfr Selander & Rostwall, 2008). Me-
diekulturen är en integrerad del av ungas vardagsliv och har utmanat skolans 
traditionella roll som kunskapsförmedlare. Den ökande mångfalden av digi-
tala medier har medfört att traditionella basfärdigheter som att skriva och 
läsa utvecklats och förändrats (Kress, 2003, 2005). I en samtid där bilder, 
texter och ljud allt oftare samspelar i olika lärande sammanhang ökar beho-
vet av att göra de betydelseskapande potentialerna hos olika kommunika-
tionsformer tydliga.  

Eleverna är inte passiva mottagare av kunskap. De medverkar i processen 
att forma sin egen förståelse med hjälp av både gamla och nya verktyg. Det 
krävs teorier och metoder för att fånga hur elever tolkat och omarbetat repre-
sentationer av världen samt hur de transformerat och gestaltat egna nya re-
presentationer. I denna avhandling har detta perspektiv fördjupats och vida-
reutvecklas. Analysen av Alices och Linas filmer sker främst på en textuell 
nivå (jfr Iedema, 2001; Fairclough, 1995). Genom en närläsning av de tre 
elevfilmerna undersöks hur olika resurser för representation samspelar för att 
kommunicera angelägna frågeställningar ur de två kamraternas värld.  

De materiella och sociala villkor som omgärdat filmproduktionen tydlig-
görs genom analyser av de verbala utsagorna utifrån en kontextuell och dis-
kursiv nivå. Analyserna av intervjumaterialet hålls avskilda från den visuella 
empirin. Alices och Linas filmarbete har skett inom ett lokalt tillval med 
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dess större möjligheter till inflytande över arbetssätt och ämnesinnehåll, 
jämfört med de traditionella skolämnena.  

Ett kunskapsbidrag

Den nationella utvärderingen av bildämnet i grundskolan 2003 lyfte fram två 
perspektiv som tas upp i denna avhandling (jfr Skolverket, 2005). Det gäller 
bildämnets kommunikativa prägel och de estetiska ämnenas genusspecifika 
perspektiv. I avhandlingen har genus varit en betydelsefull aspekt av hur jag 
genomfört insamlingen av empirin, tolkat denna samt hur jag genomfört 
analyserna.  

Filmerna är producerade i en tid då uppmärksamheten på unga tjejer i 
massmedier och offentlig debatt ökat. Filmerna fokuserar till stor del på de 
problem som unga tjejer beskrevs vara bärare av (jfr Ambjörnsson, 2004).1

Avhandlingen undersöker hur Alice och Lina under läsåret 2003/2004 pro-
ducerade film för att kommunicera ett antal bilder från sina liv i och utanför 
skolan. Frågan är inte om representationerna är sanna eller falska, utan vad 
representationerna iscensätter och gestaltar, och hur detta sker.  

Bildpedagogisk forskning har hittills dominerats av studier om förskolan 
och grundskolans tidigare år. Att studera elevgrupper i grundskolans senare 
år har för mig varit ett medvetet val. Avhandlingen utgör ett bidrag till de 
fåtal studier som behandlar äldre barns och ungdomars bildskapande i en 
didaktisk praktik (jfr Lind & Åsén, 1999; Sparrman, 2002; Marner & Örteg-
ren, 2003; Lindstrand, 2006).  

Studien tar sin utgångspunkt i hur eleverna – de lärande subjekten – me-
dierar centrala och betydelsefulla erfarenheter och kunskaper i sitt bildarbe-
te. Empirin inramas av en plats, en tid, en skolkultur och ett pedagogiskt fält 
där kunskapsområdet "rörlig bild" är en del av skolans målrationella sam-
manhang.  

Syfte 
Denna avhandlings övergripande syftet är att studera hur elever använder sig 
av visuella representationer för att skapa mening i ett skolsammanhang. Det-
ta uppfylls genom analyser av två unga tjejers arbete med film. Jag studerar 
elevernas filmer och tal som delar av ett bredare och diskursivt samman-
hang. Studiens empiri, elevernas filmer och elevintervjuer analyseras både 
vad gäller de i praktiken oskiljbara aspekterna representation och kommuni-
kation (jfr Kress, m.fl., 2001b). Jag undersöker dels vad eleverna berättar om 
i sina filmer dels hur eleverna i filmerna använt olika resurser för representa-

                              
1 Se t.ex. Byström i Göteborgsposten 2001-09-12, Baltscheffsky i Svenska Dagbladet 2002-
12-16, Lerner i Dagens Nyheter 2003-03-10.  
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tion (bild, ljud och gestik) för att representera betydelsefulla sociala proces-
ser. Kopplingen mellan form och innehåll aktualiserar elevernas val under 
filmproduktionen, varför just dessa val gjorts. Det är genom elevernas 
filmarbete som studien berör de klassiska didaktiska frågorna: vad, hur och 
varför (jfr Lindstrand, 2008). 

Genom att lyfta fram de betydelseskapande potentialer som olika resurser 
för representation kan bidra med kommer filmernas vad och hur i centrum. 
Mer övergripande lyfts frågan varför fram i elevernas samtal om filmernas 
diskursiva inramning.  

Undersökningen tar sin utgångspunkt i att meningsskapande sker i inter-
aktion med andra genom en kommunikativ process som är underkastad olika 
former av val, förhandlingar, transformationer och gestaltningar, motiverade 
av individens intressen och lärandets kontext (Kress & van Leeuwen, 2001a; 
Kress, 2003).  

Då genus utgjorde en avgörande faktor för hur eleverna i min licentiatstu-
die valde att representera och kommunicera uppgiftens form och innehåll har 
dessa aspekter av elevernas bildskapande vidareutvecklas och fått utgöra ett 
betydelsefullt fokus i den föreliggande avhandlingen (jfr Öhman-Gullberg, 
2006).  

I analysen av elevernas arbete med film har följande forskningsfrågor 
preciserats: Vilket innehåll gestaltas i elevernas filmer? Hur representeras 
filmernas innehåll? Vilka meningsskapande funktioner har de olika resurser-
na för representationer som bild, ljud och gestik i de skilda filmerna? Hur 
skapas och omförhandlas genus i elevernas berättande med film?    

Arbetet med elevintervjuerna har vägletts av följande frågor. Vilka dis-
kursiva aspekter framträder i elevernas samtal om filmernas utgångspunkter, 
planeringen av dess design och den gestaltande produktionen? Vilka före-
ställningar kring genus framträder i elevernas samtal? Avslutningsvis disku-
teras på vilket sätt studiens resultat är relevant ur ett lärandeperspektiv.  

Disposition 
Avhandlingen är indelad i sex kapitel. Kapitel 1 består av en introduktion till 
undersökningen samt en sammanfattning av licentiatstudien. Detta i syfte att 
förtydliga hur avhandlingen bygger vidare på mitt tidigare teoretiska och 
metodologiska perspektiv. Därefter presenteras studiens syfte och en bak-
grund till undersökningen. I kapitel 2 förankras studiens frågeställningar i en 
forskningsöversikt. I det därpå följande kapitel 3 introduceras mina teoretis-
ka utgångspunkter och centrala begrepp. Kapitel 4 redovisar mina metodolo-
giska överväganden samt reflektioner om datainsamlingen, genomförandet 
av analyserna och etiska överväganden. Studien innehåller två olika typer av 
empiri, tre filmerna som producerats inom ett medietillval i årskurs nio, samt 
ett intervjumaterial med eleverna som producerat filmerna. I kapitel 5 stude-
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ras filmerna genom tre olika analyssteg vilka strukturerar resultatkapitlets 
form. För varje film följer analysen av de verbala utsagorna, samt en sam-
manfattning av filmen och dess sammanhang. 

I kapitel 6 följer en avslutande diskussion och sammanfattning av studi-
ens resultat utifrån forskningsfrågorna och avhandlingens övergripande syf-
te. I diskussionen anknyter jag även till licentiatundersökningens resultat 
med tankegångar om medier, genus och lärande ur ett bredare samhälleligt 
perspektiv. Eftersom avhandlingen handlar om hur elever arbetat med visu-
ella kommunikationsformer i skolan rymmer analyskapitlen bildmaterial. 
Bildmaterialet innehåller 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 

Forskningsöversikten är koncentrerad till ett antal avhandlingar, artiklar och 
utredningar som belyser min egen studies position i förhållande till forskning 
inom främst bild- och mediepedagogiska ämnesfältet i relation till förskola/-
skola. Undersökningens urval är avgränsat till studier som främst har ett 
produktionsperspektiv på barns- och ungdomars bildskapande i ett institutio-
nellt sammanhang. Då undersökningen har en flervetenskaplig inriktning är 
materialet hämtat från skilda vetenskapliga discipliner.  

Frågor om estetik och lärande har problematiserats i en rad rapporter (Au-
lin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Lind & Borhagen, 2001; Trondman, 1997; 
Hansson & Sommansson, 1998). I dessa uppmärksammas den mångfald av 
begrepp och användningsområden som är utmärkande för det estetiska äm-
nesfältet. I Kultur i skolan (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003) understry-
ker författarna även det teoriunderskott och den brist på funktionella begrepp 
som präglar forskning om skola och estetiska uttrycksformer. Även Anna 
Sparrman (2002) observerar bristen på forskning om bildpedagogik och 
barns estetiska lärprocesser i jämförelse med barnkulturforskningens omfat-
tande produktion och långa tradition. Hon menar att forskningsläget ser lika-
dant ut såväl internationellt som i Sverige. 

Trots att estetiska aspekter under senare tid lyfts fram som en viktig di-
mension av all kunskapsbildning, har de så kallade estetiska ämnena alltjämt 
en marginaliserad plats, såväl inom skolan som inom den vetenskapliga 
forskningen. Estetik är en term med en mångfald av betydelser inom till 
exempel 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 uppdelningen mellan teori och praktik, mellan estetiska gestalt-
ningar och ett lärande som sker via läsning och skrivning (Lenz Taguchi, 
2004). 

Svensk forskning som knyter an till barns bildskapande och bildundervis-
ning domineras av studier som genomförts bland yngre barn. Några få un-
dantag inom svensk forskning är Hans Wetterholms studier (2001, 1999), 
samt Gunnar Åséns och Sten Petterssons (1989) klassrumsforskning där 
bildämnet studerats ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Dock är det studier 
inom ramen för förskolan och skolans tidigare åldrar som är framträdande i 
undersökningar av barns och ungdomars visuella uttryck. I Ingrid Lindahls 
(2002) studie av förskolebarns bildskapande betraktas bildspråket som ett 
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verktyg för problemlösning och meningsskapande i barns lärande. Genom 
användning av sociokulturellt 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 bil-
den till ett medel för att uppnå en rad andra målsättningar i en lärande-
situation. 

Ett annat exempel är Marie Bendroth-Karlsson (1998) som i sin studie be-
lyser de pedagogiska dilemman som uppstår mellan pedagogernas intentio-
ner och de bildprojekt som realiseras i praktiken hos de involverade barnen. 
Hon väljer att studera både barnen och deras bilder. Med hjälp av sociokultu-
rella 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 ut-
tryckssätt. 

Likt Bendroth-Karlsson uppmärksammar jag i föreliggande studie hur de 
fysiska verktygen interagerar och styr elevernas sätta att tänka och handla i 
relation till egna önskningar och ambitioner, samt skolans institutionella 
krav. I undersökning av elevernas arbete med rörlig bild används begreppet 
kommunikativa verktyg och mediering, vilket poängterar att vi som individer 
aldrig erfar eller handlar direkt i relation till omgivningen. Istället använder 
vi oss av olika typer av verktyg för att såväl tolka som kommunicera med 
omvärlden.  

Medierande redskap eller verktyg kan i detta fall ses som alla de intellek-
tuella och praktiska resurser som vi har tillgång till (Säljö, 2002/2003, 2005; 
Dysthe, 1996, 2003). Begreppen fokuserar på hur vi kan tänka om kunskap 
och meningsskapande i relation till en bredare syn på kommunikativa och 
språkliga uttryck. Detta är idag ett angeläget område då verbala och skrift-
språkliga 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; Bergman, 2007).  

Under 1900-talet har främst utvecklingspsykologiska teorier varit domin-
erande när det gäller hur barn och ungdomars bildproduktion utforskats och 
bedömts. Att forskningen är koncentrerad till de yngre åldrarna har bland 
annat sin grund i dessa teorier (jfr Lind & Åsén, 1999; Ängård, 2005). Barns 
bildarbete har betraktats som delar av en naturlig utvecklingsgång. En 
mängd stadieteorier utvecklades utifrån barns bildskapande fram till puberte-
ten (Lind & Åsén, 1999, s. 17). Dessa modeller bidrog till att undersöka vad 
som kunde ses som naturligt och normalt för ett barn i olika åldrar. Inom 
ramen för detta normalitetstänkande har ungdomar betraktats som avvikare 
(a.a., s. 17). En annan konsekvens av de utvecklingspsykologiska teoriernas 
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dominans under 1900-talet är att barns bildskapande studerats på individnivå 
och helt oberoende av vilka kulturella sammanhang de skapats inom (Äng-
gård, 2005). En rad forskare har under senare år kritiserat detta synsätt och 
menar att kulturens inflytande på barns bildskapande är centralt. Inom da-
gens barnbildsforskning är det de sociokulturella teorierna som är det mest 
framträdande inom studier av barnbilder (Lindström, 1998).  

En studie som tydliggör hur samhälleliga och kulturella aspekter samver-
kar i barns visuella kultur är Anna Sparrmans avhandling, Visuell kultur i 
barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker (2002). I studien som inklu-
derar ett rikt visuellt material väljer Sparrman att fokusera barnet ur ett ak-
törsperspektiv. 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 skapade möjligheter för möten 
mellan institutionen, hemmet och de bilder som barnen själva väljer att in-
tressera 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 aktörsperspektivet centralt. Sparrman 
har samlat in sitt material genom videodokumentation och deltagande obser-
vationer, vilket senare bearbetats med diskursanalytisk metod.  

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 även ur ett didaktiskt perspektiv när jag väljer att 
undersöka barns och ungdomars egna gestaltningar inom en skolkontext. I 
den nu aktuella avhandlingen fokuserar jag barnens aktiva och omskapande 
arbete. Detta svarar mot de val jag gjort när jag sätter elevernas samtal och 
filmproduktioner i fokus.  

Bilder i en visuell kultur
Uppmärksamheten på bildens betydelse i vår västerländska samtid är tätt 
sammanflätad med förändrade kommunikativa villkor och utvecklingen av 
ny informationsteknologi (Becker & Wulf, 2007). I samband med detta har 
bildens betydelse som informationsbärare och verktyg för både produktion 
och distribution synliggjorts. Denna utveckling präglas dock av en ambiva-
lens där bilder uppfattas som ett hot mot traditionella läsarter och etablerade 
värden (Mitchell, 1994; Kress, 2003).  

För att på ett mer övergripande plan diskutera hur elevernas filmproduk-
tion är inbäddad i en sociala och kulturell dynamik, har det flervetenskapliga 
forskningsfältet visuella kulturstudier bidragit med ett betydelsefullt per-
spektiv för studien. I avhandlingen används begreppet visuell kultur för att 
uppmärksamma hur visuella föreställningar formar vår förståelse av världen 
och hur vårt seende bygger på kulturella överenskommelser (Becker, 2004, 
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2007: Mirzoeff, 1998/2002; Rogoff, 1998/2002). Ur dessa gemensamma 
överenskommelser uppstår olika praktiker som formar vårt sätt att se och 
handla (Sparrman, 2007). Till skillnad från ämnesdiscipliner som till exem-
pel konst eller filmvetenskap blir den traditionella uppdelningen mellan 
konstbilder och mediebilder mindre viktigt inom forskningsfältet. Vikten 
läggs istället på de olika funktioner och användningsformer som möjliggörs 
inom de visuella praktikerna. 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 m.fl., 2003). 

Forskningsparadigmet är inget enhetligt fält utan karaktäriseras av en liv-
lig debatt om hur och vad som studeras. Teoribildningen kring visualitet 
utvecklades parallellt inom discipliner som konstvetenskap och den engelska 
kulturstudietraditionen. Detta på grund av att dessa områden tidigt influera-
des av nya visuella medier och uttrycksformer (Becker & Wulff, 2007, s. 
259). Användningen av mediebilder och populärkultur inom konstvärlden 
utmanade tidigare hierarkier och vedertagna normer, men skapade även ett 
behov av andra teoretiska grepp. 

Inom kulturstudietraditionen var det bland annat mediekritiska studier av 
ungdom, etnicitet och kön som bidrog till och uppmärksammade behovet av 
att utveckla kulturstudier inriktade mot specifikt visuella aspekter (a.a.). Ett 
något snävare forskningsfält utkristalliserades vilket fokuserar på visuella 
representationer. Tyngdpunkten ligger på de visuella aspekterna av kulturellt 
meningsskapande ur ett historiskt och samtida perspektiv. Genom denna 
inriktning uppmärksammades även att det inte bara var de traditionella 
konstarterna som kunde studeras, utan även populärkulturella uttryck (Pers-
son, 2002).  

Gillian Rose (2001) väljer att karaktärisera forskningsfältet visuella kul-
turstudier genom att just lyfta fram bildens ställning som en källa till mot-
stånd och komplexitet. Några andra förutsättningar som hon menar är centra-
la för hur fältet ska avgränsas och definieras är medvetenheten om hur en 
bild aldrig bara är en avbildning eller illustration, utan att bilder istället refe-
rerar 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. Den 
teoretiska ansatsen bidrar till att på ett övergripande plan diskutera betydel-
sen av visuella referenser från medier och populärkultur inom ungdomarnas 
filmproduktion.  

Genusskapande – en estetisk praktik 
Ett framträdande drag i barns och ungdomars estetiska gestaltningar är de 
stora skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att materialisera sina be-
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rättelser. I licentiatstudien fick olika genusaspekter ett starkt genomslag i 
såväl de intervjuer jag genomförde, som i elevernas filmer. Detta överrens-
stämmer med vad David Buckingham (2003) framhåller i sin internationella 
undersökning av ungdomars videoproduktion. I studien Video Culture (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 kön slår igenom starkare än både ålder, etnicitet och 
klass i såväl det kvalitativa som det kvantitativa materialet.  

Forskningsprojektet Video Culture är ett brett inriktat etnografiskt projekt 
i vilket forskningsgruppen undersöker audiovisuella mediers potential som 
kommunikationsverktyg mellan ungdomar i olika delar av världen. Den cen-
trala frågan i projektet är om det finns ett slags transkulturellt språk i visuel-
la/audiovisuella gestaltningar. Buckinghams forskningsansats 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 an-
nars domineras av verbal och skriftlig dokumentation. Buckingham menar 
att det råder brist på dokumentation och forskning kring ungdomar som me-
dieproducenter, medieaktörer och tolkare av andra ungdomars bilder.  

Likt Anette Göthlunds Bilder av tonårsflickor (1997) har jag valt att en-
dast studera unga tjejers bilder och bildskapande. Göthlunds studie av unga 
tonårstjejers identitetsskapande har varit ett betydelsefullt arbete för att ut-
veckla mina egna perspektiv. Inte minst för intresset för de genusteoretiska 
och estetiska aspekterna. Göthlunds utgångspunkt är att identitetsskapandet 
kan ses som en form av eget skapande, en estetisk praktik. Hon beskriver 
identitetsarbetet utifrån tre centrala teman – ”vuxenblivandets lockelser och 
faror”, ”sökandet efter det autentiska jaget” och ”kropp och kvinnlighet – 
möjligheter och begränsningar”. Det är en etnografisk undersökning vilken 
innehåller beskrivningar av nio stycken 15–16-åriga flickor som Göthlund 
följt under ett års tid. Hon har djupintervjuat dem och deltagit i deras var-
dagsliv.  

Till skillnad mot Göthlund är jag inte specifikt intresserad av unga delta-
gares vardagsliv, utan det är de unga kvinnornas representationer som är i 
fokus. Jag studerar elevernas filmer och deras tal om filmproduktionen som 
delar av ett bredare och diskursivt sammanhang. Liksom i Göthlunds studie 
har begreppet performativitet formats till ett produktivt begrepp i förhållande 
till den rörliga bildens konstruerade natur, samt till den skapande och prö-
vande process som karaktäriserar elevernas filmproduktion. En rad feminis-
tiska forskare har vidareutvecklat Goffmans performativitetsbegrepp i dis-
kussioner om genus som konstruktion (Walkerdine, 1994, 1990; Butler, 
2005; Göthlund, 1997). 

Performativitet kännetecknas av aktiva verksamma processer och används 
bland annat av Valerie Walkerdine (1994) när hon talar om ”feminity as a 
performance” och i Judith Butlers gender performatives (2005). Goffman 
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själv talar inte om gender performance, det vill säga ett ”framträdande” utan 
han använder sig av gender display ett ”framvisande” av könsidentiteten 
(1976/1979). Betoningen av begreppet performativitet ligger inte på avsluta-
de eller fixerade resultat utan syftar på hur sociala praktiker skapas. Vilket 
innebär att kön/genus, invandrare, etnicitet, sexualitet och andra fastställande 
kategorier inte är, utan något som iscensätts och skapas.  

 Termen eller begreppet performance står även för en konstnärlig genre, 
men kan i detta fall betecknas främst som en optik genom på vilket sätt de 
olika performativa fenomenen kan undersökas (Rosenberg, 2005). Det per-
formativa synsättet kopplas i mitt arbete till elevernas teckenskapande. Ge-
nom att studera elevernas genusskapande som en estetisk kommunikativ 
praktik kan jag föra samman två perspektiv som belyser varandra (jfr 
Göthlund, 1997). Att studera genus i relation till visuell kultur öppnar för att 
betrakta seendet som ett fält för upprätthållande, omformanden och repro-
duktioner av värden, stereotyper och maktförhållanden (jfr Rogoff, 
1998/2002). De visuella aspekterna formas här till en plats för kulturellt me-
ningsskapande.   

Bildpedagogiska perspektiv 
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 könsskill-
naderna till flickors fördel – är allra störst. Detta gäller i såväl elevernas pre-
stationer 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 me-
dier och digital bildhantering (a.a., s. 20). Dock fastslås att arbetet med rörlig 
bild och digitala medier får litet utrymme inom bildämnet i grundskolan. Det 
dominerande är traditionell färdighetsträning för bildframställning. Förmå-
gan till gestaltning och kritisk granskning menar utvärderarna kan integreras 
om bildämnets kommunikativa prägel lyfts fram till skillnad mot den domi-
nerande motsättningen mellan bildskapande och bildanalys.  

Sedan början av 1970-talet har det i Sverige pågått en reformering av 
bildundervisningen. Den bildpedagogiska institutionen på Konstfack i 
Stockholm har varit en av de starka krafterna i arbetet för en förändrad syn 
på bildundervisningen med en teoretisk grund inom strukturalism och semio-
tik (jfr Nordström, 1976, 1996; Hasselberg, u.a.). Trots detta lyfter den na-
tionella utvärderingen fram de två polariserande ståndpunkterna som fortfa-
rande är förhärskande inom den bildpedagogiska praktikens maktfält såväl 
internationellt som i Sverige (Skolverket, 2004).  

Hur detta maktfält konstruerats och upprätthålls genom ett antal diskurser 
försöker de engelska forskarna Nicholas Addison och Lesley Burgess (2003) 
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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 ämnes-
disciplinen 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 & Bur-
gess, 2003, s. 66). Dock stödjer ämnets arbetsformer en sökande och experi-
mentell inlärning till skillnad från vad forskarna menar, skolans annars do-
minerande tradition av reproducerande av fakta och information.  

Addison och Burgess konstaterar vidare att konst och design styrs av gö-
randet – ”making” och att de där ser stora svårigheter att föra in olika former 
av analys och skrivuppgifter genom att det ”stjäl” den tid som ska vara hand-
fast 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).  

Det bildpedagogiska fältets polariserande ståndpunkter kan beskrivas ge-
nom 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 aspekter. Fältet skulle också kunna karaktä-
riseras 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 styrdokument för det Amerikanska ut-
bildningsväsendet Goal 2000 och dess nya bedömningsgrunder för Arts höjs 
kritiska röster när den traditionella konst/bildpedagogiken utmanas. Debatten 
har präglats av synpunkter på de problem som uppstår när ett ”sociologiskt 
perspektiv” får prägla ämnesdisciplinen. Resultatet blir ”stödjande och socia-
la 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 medier och popu-
lärkultur.  

Paul Duncum (2003) argumenterar för att det är viktigt att hitta samban-
den mellan konstvetenskapen, samtidskonsten, populärkultur och medier. 
Han pekar på det glapp som finns mellan att producera bilder och att samtala 
kring dem. Därför menar han att skolan måste erbjuda möjligheter att reflek-
tera och arbeta med de bilder som utgör barns och ungdomars referenser. 
Duncums perspektiv är av stor vikt för hur jag valt att betrakta de diskurser 
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och den praktik som verkar inom skolan som maktfält. För att tydliggöra de 
diskussioner som varit dominerande inom nordisk bildpedagogik har den 
danska forskaren Helene Illeris (2002) studie lämnat betydelsefulla perspek-
tiv på det bildpedagogiska fältet. Med utgångspunkt i Bourdieus teorier om 
sociala fält och Foucaults genealogiska studier av makt och vetandekon-
struktioner, tecknar hon en bred och fördjupad bild av hur det bildpedago-
giska fältet kan förstås. Hon behandlar de empiriska och didaktiska övervä-
gandena för en ”postmodern optik” på bildpedagogiskt arbete men endast ur 
ett teoretiskt perspektiv.  

Illeris problematiserar de olika maktfält och den dynamik som bildpeda-
gogiken är inskriven i. Hon uppmärksammar bland annat mediefältets flerve-
tenskapliga prägel vilket skiljer sig från de andra diskurserna inom bildpeda-
gogiken. 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 ut-
vecklingspsykologiska idéerna som tidigare haft stort inflytande inom bild-
pedagogiken.  

Ungdomars arbete med rörlig bild 

Frågor om vilken roll estetiska perspektiv ska ha inom skola och samhälle 
har utgjort en betydelsefull utgångspunkt i dansk mediepedagogisk forsk-
ning. Danska forskare har bidragit med en betydande produktion av studier 
kring barn, ungdomar och medier (jfr Drotner, 1990, 1996, 1991/2001; 
Holm-Sörenson, 1994; Tufte, 1998). Kirsten Drotners studier (1991, 
1991/2001) har gett betydelsefulla infallsvinklar på mitt ämnesområde. Hon 
pekar även på underskottet och bristen på intresse för äldre barns estetiska 
produktion inom det traditionellt akademiska fältet. Drotner väljer att anläg-
ga ett brett perspektiv på estetik när hon analyserar ungdomars utbyte av 
tecken och symboler inom både musik, kläder och inredning från så väl po-
pulärkulturella värdegemenskaper som konst och design.  

Utifrån bland annat medieetnografi och psykoanalytisk teori 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 menar hon är inte om 
det estetiska är konst eller inte, utan hur vi använder det, hur det kommer i 
bruk. De visuella gestaltningarna blir viktiga redskap på väg mot kunskap 
om sig själv och sin omvärld. Ur det perspektivet poängterar hon också vik-
ten av att vara medveten om de olika sätt pojkar och flickor väljer att ta este-
tiska uttryck i bruk.  

Drotner genomförde sin mediepedagogiska studie At Skabe seg-selv inom 
en frivillig form av dansk efterskola och markerar också tydligt den konflikt 
hon menar uppenbarar sig mellan de estetiska processerna och pedagogiken 
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som disciplin (1991/2001). Hon menar att det är viktigt att hålla fast estetis-
ka aktiviteter som en självständig del i en utvecklingsgång, inte som ett me-
del eller verktyg för något annat utan just i sin kraft av en estetisk process 
(a.a). 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 hållning mot skola och mer formella 
utbildningssammanhang pekar på de motsättningar som ofta blir synliga 
inom såväl estetiska som de mediepedagogiska diskussionerna om lärande 
inom formella och informella sammanhang (jfr Thavenius, 2003; Erstad, 
2005; Sefton-Green, 2006). Dessa motsättningar uppfattar jag som olika 
aspekter på den ibland häftiga debatten om populärkulturens ställning i sko-
lan och om den kultursyn som präglar skolans institutionella sammanhang 
(jfr Persson, 2002).  

Min studies flervetenskapliga prägel har utgjort både en stor frihet och 
samtidigt medfört en osäkerhet om var denna studie kan placeras och egent-
ligen hör hemma (jfr Lindstrand, 2006). Under min egen forskningsprocess 
har både exkluderande och inkluderande maktperspektiv synliggjorts. Dessa 
processer visar dels på svårigheterna att skriva utanför de omfattande forsk-
ningstraditionerna som skapats i relation till läs- och skrivinlärning eller 
matematikundervisning, samt svårigheten med att vidga synen på vad som 
ska inkluderas och exkluderas inom olika discipliner. 

 Genom att min studie fokuserar både på de samtal och på de filmer som 
eleverna producerat i en undervisningssituation har såväl nordisk som inter-
nationell forskning som anknyter till mediepedagogik varit ett betydelsefullt 
fält för avhandlingen. Ur ett internationellt perspektiv har Europa och mer 
specifikt England en lång mediepedagogisk tradition. Både engelsk och nor-
disk forskning domineras av studier som utgår främst från kulturanalysstudi-
er, aktionsforskning eller semiotiska teoriperspektiv. Inom den engelska 
kulturstudietraditionen har forskare som David Buckingham (2000, 2003, 
2004) Sonia Livingstone (2002) och Julian Sefton-Green (1999, 2006) allt 
sedan början av 1990-talet bidragit med en betydande produktion av medie-
forskning i relation till barns och ungdomars livsvillkor.  

Buckinghams arbete har haft betydelse för avhandlingen, studier som ti-
digare nämnda Video Culture (2003) och Young people, sex and the media, 
the facts of life? (2004) har lämnat betydande bidrag på flera av de aspekter 
som blir synliga i avhandlingens resultat. Buckingham och Sarah Bragg visar 
med stor tydlighet i den senast nämnda studien hur olika genrer och pro-
gramstilar erbjuder ungdomarna en utgångspunkt för att tala om sexualitet, 
inte för att kopiera och härma, utan som erbjudanden för att förkasta och 
reflektera över olika frågeställningar och problem.  

Young people, sex and the media, the facts of life? (2004) är en studie ur 
ett större projekt med titeln, Young people, media and personal relation-
ships: a study of young peoples response to media portaraylas of love, sex 
and relationships. Undersökningen har till viss del en liknade bakgrund som 
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avhandlingen, en allmän debatt och oro över mediernas skadliga påverkan på 
ungdomars självbild och sexualitet (jfr Medierådet, 2006). Empirin i den 
engelska studien innefattar intervjuer med barn och ungdomar mellan 9–17 
år samt med föräldrar. Ett omfattande kvantitativt material tillsammans med 
dagböcker och scraapbooks utgör även grunden för de resultat som diskute-
ras i undersökningen. Bragg och Buckingham har likt flertalet studier inom 
culturestudietraditionen ett konsumtionsperspektiv, till skillnad mot avhand-
lingens fokus på elevernas produktioner och den teoretiska inramningen av 
socialsemiotik och multimodalitet. Intresset i avhandlingen är riktat mot 
ungdomarnas egna gestaltningar och hur de talar om filmernas arbetsproces-
ser.  

Andrew Parker och David Burn tillhör även de den engelska medie-
forskningen, men arbetar främst utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt 
perspektiv (2003). Burn och Parkers teoretiska hållning i Analysing Media 
Texts, sammanfaller med avhandlingens ambition att se elevernas perspektiv 
som delar av både texten/filmerna och kontexten (a.a.). Ansatsen kan ses 
som en balansgång mellan studiens aktörer, dess kontext och textens struktu-
rer. Genom begreppet Kinekonic mode har Burn och Parker utvecklat en ny 
form av grammatik för rörliga bilder utifrån Christian Metz terminologi, 
filmic och cinematic (1974).  

Metz 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 (a.a.). 
Uttryckssätt som dramatisering, musik, tal exkluderades ur denna systematik 
och kallades filmic. Genom att Burn och Parker sammanför dessa två bety-
delsesystem, möjliggörs ett bredare perspektiv på hur de olika uttrycksfor-
merna samverkar eller motverkar varandra i filmmediet (2003). Använd-
ningen av de filmteoretiska perspektiven tjänar mot att i högre grad accentu-
era studier av själva filmproduktionen.  

De multimodala perspektiven har under de senaste åren kommit att ut-
vecklas inom flera nordiska forskningsmiljöer (jfr, Rostwall & West, 2001; 
Heikkliä, 2006; Lindstrand, 2006, 2008; Erstad, Gilje, & de Lang, 2007b; 
Frolunde, u.u.; Öhman-Gullberg, 2006, 2008; Selander & Rostwall, 2008; 
Tønnessen, 2007; 2008). Den teoretiska inramningen erbjuder en helhetssyn 
på hur olika kommunikativa och representationella resurser samverkar, samt 
bidrar med verktyg för ett systematisk utforskande av multimodala texter 
(Kress & van Leeuwen, 2001a: Kress, 2003). Denna ansats menar jag med-
verkar till att bryta ner disciplinära gränser mellan text och bild, eller vad 
som kan definieras som konst eller medier. I relation till detta har det multi-
modala perspektivet utvecklats till ett fruktbart verktyg och en struktur för 
att undersöka elevernas filmproduktion inom ett institutionellt sammanhang.  

Trots att ett stort antal publikationer med fokus på barn, ungdomar och 
medier kan spåras till organisationer som UNESCO och Våldskildringsrådet, 
kvarstår bristen på studier som tar sin utgångspunkt i ungdomars egen film-
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produktion i en skolkontext. Detta har varit både en utmaning och en svårig-
het i mitt arbete, dock har Helena Danielssons licentiatstudie (1998) samt 
hennes doktorsavhandling (2002) varit betydelsefulla för mina inledande 
tankar. Danielssons material har en utpräglad eklektisk ansats. Hennes av-
handling innefattar tre empiriska delstudier där licentiatstudien varit en del 
tillsammans med material från en nationell utvecklingssatsning ledd av 
Skolverket. Syftet var att observera hur bild och medier 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 ar-
betet med att utveckla film- och mediepedagogik inom skolans ram. Med 
hjälp av sociokulturella teorier lyfter hon fram en mångfald intressanta resul-
tat, bland annat olika aspekter av språkutveckling och kommunikation i ele-
vernas 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 på  
elevernas samtal och deras egna visuella representationer samt belysa den 
kontext som styrt elevernas förhandlingar, val och strategier inom filmarbe-
tet. Dessa aspekter framträder tydligt i Fredrik Lindstrands avhandling Att 
skapa skillnad (2006) vilken varit en betydande inspirationskälla till min 
egen studie så väl teoretiskt som metodologiskt.  

Lindstrands avhandling fokuserar på ungdomars arbete och berättande 
med film utifrån frågor om att skapa skillnad, i relation till olika aspekter av 
representation, identitet och lärande. Empirin består av tre färdiga filmer 
samt visuell dokumentation från den bakomliggande arbetsprocessen av 
filmproduktionen. Lindstrand har varit en deltagande observatör vid en semi-
formell verksamhet, där gymnasielärare och elever varit en del av ett Film i 
Stockholmprojektet – Respekt, samt att en av filmerna produceras i samband 
med Ung 08-festivalen på Kulturhuset. 2

Lindstrands undersökning utgör ett betydande kunskapsbidrag genom 
studiens metodologiska ansats av visuell etnografi, samt dess systematiska 
analyser av elevernas filmer och arbetsprocesser. Undersökningens resultat 
visar på den potential som filmarbetet bidrar med för eleverna, genom att 
vara ett verktyg för att skapa egna meningsfulla bilder av den värld de lever 
i. Denna avhandling synliggör det reflekterande arbete som en filmproduk-
tion inbegriper, de olika val och ställningstaganden som krävs inom en rad 
olika dimensioner av arbetsprocessen. Lindstrands resultat bidrar med argu-
                              
2 Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Verk-
samheten är en del av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och stödjer film- och 
mediekulturen i Stockholms län, med fokus på barn och unga. 
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ment för mer ämnesöverskridande arbetssätt i skolan. Dessa aspekter utgör 
även en betydande del av min studies inramning men till skillnad mot Lind-
strands är avhandlingen mer förankrad i ett ämnesdidaktiskt fält samt med ett 
tydligare genusteoretisk perspektiv på visuell kommunikation. De i forsk-
ningsöversikten refererade studierna visar på att det är ont om studier av 
ungdomar som bildproducenter i ett skolsammanhang. Därför har det varit 
ett medvetet val att avstå från att fokusera på lärarnas didaktiska design. Det 
är vad eleverna själva valt att rikta kameran mot som är det centrala. Syftet 
är att förstå elevernas meningsskapande och arbete med rörlig bild i en skol-
kontext, tolkat genom deras filmer och intervjuer med dessa filmskapare. 
Studien är inte en undersökning av interaktionen mellan ungdomarna utan 
fokus riktas mot elevernas filmproduktion.  

För att utveckla avhandlingens ambition att se elevens perspektiv som de-
lar av både texten/filmerna och kontexten bygger min studie på forskning 
med utgångspunkt i socialsemiotiska och multimodala perspektiv. Den teore-
tiska inramningen erbjuder en helhetssyn på hur olika kommunikativa och 
representationella resurser samverkar samt bidrar med redskap för ett syste-
matisk utforskande av såväl rörlig bild som intervjuerna, elevernas muntliga 
representationer (Kress & van Leeuwen, 2001a: Kress, 2003).  
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3 Teori 

I det här kapitlet redovisas avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Detta 
inleds med en sammanfattande presentation av studiens teoretiska val. Där-
efter utvecklas och fördjupas teorin samt undersökningens centrala begrepp. 
Studiens teoretiska raster ska förstås mot bakgrund av förändrade kommuni-
kationsmönster och villkor inom en didaktisk praktik, samt i relation till det 
teoriunderskott som kännetecknar studier av äldre barn och ungdomars bild-
skapande i skolsammanhang. 

För att kunna undersöka och säga något om hur och vad som karaktärise-
rar barns och ungdomars bildarbete i studien, krävs verktyg och begrepp som 
lyfter fram hur eleverna tolkat och omarbetat existerande representationer av 
världen. De socialsemiotiska teorierna om multimodalitet bidrar i avhand-
lingen med en inramning för att undersöka hur själva transformeringen och 
gestaltningen kan analyseras (Hodges & Kress, 1988; van Leeuwen, 2005: 
Kress, 2003; Iedema, 2001; Burn & Parker, 2003). 

Filmerna är producerade inom ett institutionellt sammanhang, vilket får 
betydelse för hur och vad som gestaltas. Socialsemiotiska och multimodala 
forskningsstudier har under senare år visat ett ökat intresse för att diskutera 
den betydelse som den institutionella inramningen har för kommunikation 
och lärande. Genom att sammanföra de socialsemiotiska teorierna om mul-
timodalitet med ett designteoretiskt perspektiv på lärande uppmärksammas 
lärandets inramning och de kommunikativa verktygens betydelse för elevers 
meningsskapande (jfr Rostwall & Selander, 2008). I ett multimodalt, design-
teoretiskt perspektiv poängteras hur olika resurser för representation och 
medier skapar skilda kommunikativa villkor. Perspektivet fokuserar frågor 
om hur världen representeras genom olika tecken i skilda medier, om hur 
och med vilka resurser som innehållet ges en form (a.a. s. 16). 

Genus har i både licentiatstudien och avhandlingen kommit att utgöra ett 
betydelsefullt perspektiv på hur form och innehåll förhandlats fram inom 
studiens filmproduktioner. För att synliggöra de skiftande genuspositioner 
som blir möjliga att ta inom bildskapandets praktik har jag tagit stöd av fors-
kare med bakgrund i genusvetenskapliga perspektiv (Walkerdine, 1994; Da-
vies, 2003: Butler, 2005, 1990/1999).

Det multimodala perspektivet utgör avhandlingens både teoretiska och 
metodologiska utgångspunkt, vilket innebär att det även utvecklas och för-
djupas i studiens metodkapitel. Teorikapitlet inleds med en presentation av 
socialsemiotisk teori. Detta val motiveras av den betydelse som teorin haft 
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för utvecklingen av det multimodala perspektivet och dess grundläggande 
begrepp.  

Socialsemiotik 
I de socialsemiotiska teorierna står teckenskapandets kommunikativa och 
sociala betydelse i centrum. Det är ett teoretiskt perspektiv på hur represen-
tation och meningsskapande styr och reglerar olika sociala situationer (Hod-
ges & Kress, 1988; van Leeuwen, 2005). Socialsemiotiken har utvecklats 
från en sociolingvistisk grund av M.A.K. Halliday (1978), samt ur en kritisk 
analystradition som vuxit fram i England och Australien under senare delen 
av 1980-talet. Traditionen har sin grund i critical linguistics med verk av 
bland annat Roger Fowler, John Hodges och Gunther Kress (Ledin, 1997).  

Inriktningen har utvecklats åt en rad olika håll bland annat genom Nor-
man Fairclough (1992/1996) som är ett ledande namn inom kritisk diskurs-
analys. Här är den lingvistiskt präglade textanalysen i centrum, specifikt 
texter som indikerar social förändring (Ledin, 1997, s. 23). I relation till de 
tidigare teoretiska inriktningarna inom detta område fastslås att den sociala 
världen skapas genom vår användning av språket (jfr Searle, 1995).  

Genom att förskjuta intresset från de lingvistiskt förankrade teorierna mot 
ett semiotiskt perspektiv uppmärksammar socialsemiotiken betydelsen av att 
förstå kommunikation och teckenskapande som en mångfald av olika resur-
ser för representation. Tal och skrift behöver inte vara i fokus för kommuni-
kation utan representationsformer som bild, dans eller musik kan likaväl 
skapa de mest framträdande betydelserna och uttrycken. Detta är en central 
utgångspunkt för multimodalitetens utveckling. 

Den moderna semiotiken är en vetenskap i sig, men också ett flerveten-
skapligt fält med en rad underavdelningar som lingvistik, bild och kultur-
semiotik (Marner, 1997). Istället för att fördjupa sig inom dessa olika under-
avdelningar intresserar sig socialsemiotiken för hur text, tal, bilder eller ges-
tik samverkar i ett multimodalt fenomen som till exempel en film eller en 
lektion (jfr Burn & Parker, 2003; Kress, m.fl., 2001b). Intresset ligger i vilka 
meningspotentialer de olika resurserna kan bidra med och utveckla i vårt sätt 
att tolka och skapa mening i en specifik situation (van Leeuwen, 2005). Fo-
kus riktas mot hur de olika resursernas logik är strukturerad, vilket får bety-
delse för vilken typ av mening som kan skapas (Kress, 2003, s. 45).  

Bild och text är ordande efter olika rums- och tidsaspekter. Att säga något 
först eller sist betyder något för hur vi positioneras i en situation, här får den 
som talar stor makt. En bild erbjuder en långt mer öppen tolkning till skill-
nad mot en texts linjära och sekventiella läsning (Göthlund & Eriksson, 
2004, s. 22). Genom bildens spatiala och simultana struktur ges läsaren fler 
val- och tolkningsmöjligheter. I bilden finns alla element synliga, emellertid 
betyder det något hur de olika beståndsdelarna är komponerade i bilden. 
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Figurernas storlek, inramningar av olika slag eller olika färger kan bli avgö-
rande för tolkningen av olika tecken (Kress & van Leeuwen, 1996/2006). 

Fokus riktas mot hur de olika resurserna skiljer sig åt, kan jämföras, kon-
trasteras och samverka. Det blir möjligt att ställa frågor om till exempel vil-
ken betydelse som skapas genom att det autentiska ljudet helt exkluderas i 
filmen eller hur tolkningen av en film styrs av dess titel. Till skillnad mot att 
ingående studera karaktären av de specifika resurserna, intresserar sig det 
socialsemiotiska perspektivet för hur olika sociala situationer påverkar och 
styr hur vi använder oss av skilda uttryck och medier.  

Aktörernas teckenskapande aktiviteter är en central och betydelsefull 
aspekt av den socialsemiotiska och multimodala teorin. I vårt sätt att kom-
municera skapas och reproduceras sociala ordningar, institutionella aspekter, 
ideologier och andra positioner som är betydelsefulla för deltagarna i sociala 
situationer. Diskurs är ett betydelsefullt begrepp i avhandlingen när det gäll-
er att studera hur olika resurser används för att representera en specifik bety-
delse eller aspekt inom såväl elevernas samtal som filmproduktionerna. Dis-
kurser är socialt och kulturellt konstruerade betydelsemönster som produce-
rar kunskap, mening, makt och kontroll (Foucault, 1993). Diskursbegreppet 
kan förstås som en form av samtalsgemenskap, ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen.  

Diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter, relationer, kunskap 
och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000/2001, s. 7). De är 
aldrig statiska utan förändras beroende på hur vi använder språket. Diskurs-
analys är både en teori och en metod och har bland annat sin grund i den 
franska filosofen Michel Foucaults verk (Foucault, 1993). De flesta av da-
gens diskursanalytiska angreppssätt följer Foucaults uppfattning att diskurser 
är regelbundenheter som sätter gränser för vad som är möjligt att tänka och 
säga, det som ger mening (a.a.). 

Diskursen är en social dimension vilken interagerar med olika teckensy-
stem i realiseringen av en text (Hodges & Kress, 1988, s. 6). Den mening 
och betydelse som konstrueras inom denna dynamik visar på vilka institutio-
nella värden och normer som präglar de förhandlingar som pågår inom en 
specifik situerad praktik. Att till exempel arbeta med bild i ett skolsamman-
hang betyder något för vilken form av mening som är möjlig att skapa, och 
vilka tolkningar som blir möjliga att göra. 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 till exempel bilder, text 
eller olika ljud tas i bruk, som den diskursiva praktiken synliggörs (Kress & 
van Leeuwen, 2001a). Användningen av begreppet diskursiv praktik ska i 
avhandlingen förstås som den inramning eller plats där elevernas arbete till-
delas betydelse. Där både produktion och konsumtion ingår i förhandlingar 
om representationens betydelser (jfr Fairclough, 1992/1996; Sparrman, 
2002).  
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Resurser för representation 
Socialsemiotiken och multimodalitet, till skillnad mot den traditionella sem-
iotiken, fokuserar inte specifikt på teckensystemets konstruktioner. Resurs-
begreppet är mer centralt inom socialsemiotiken (Jewitt & Oyama, 2001, s. 
134). Detta uppmärksammar det teoretiska intresset mot de rörliga och de 
sociala aspekterna av vårt sätt att skapa betydelse. 

Den teoretiska ansatsen fokuserar det meningsskapande som sker genom 
att vi tar i bruk ljud, bilder, musik, text och tal, olika modes, i en kommuni-
kativ situation. De olika resurserna har skilda semiotiska funktioner men kan 
även användas för att representera liknande aspekter men på olika sätt. I den 
multimodala och socialsemiotiska teorin beskrivs mode-begreppet som en 
resurs för kommunikation och representation, vilket utvecklas och förändras 
i ett socialt samspel grupper emellan.  

Mode is the name for a culturally and socially fashioned resource for repre-
sentation and communication. Mode has a material aspects, and it bears eve-
rywhere the stamp of past cultural work, among other things the stamp of 
regularities of organisation. (Kress, 2003, s. 45) 

Mode är en kulturellt och socialt formad resurs för meningsskapande som 
definieras utifrån vilka sociala sammanhang det tas i bruk. Mode är ett cent-
ralt begrepp för avhandlingens analyser och har under arbetet genomgått en 
rad bearbetningar och transformationer. Begreppet visar på teorins både di-
sciplinära och teoretiska översättningsproblem. Mia Heikkilä berör denna 
problematik som i viss mån karaktäriserar arbetet med de multimodala per-
spektiven (2006). Detta präglar inte bara den språkliga översättningen utan 
även avhandlingens transformationer från delvis andra vetenskapliga tradi-
tioner. 

Jag har i tidigare arbeten använt mig av kommunikationsform som en 
motsvarighet till mode-begreppet (Öhman-Gullberg, 2006). I avhandlingen 
används och översätts mode till resurser för representation. I översättningen 
förenar jag resursbegreppet med en av studiens centrala aspekter, representa-
tionsproblemens betydelse för både film- och samtalsanalyser. Översättning-
en kan tyckas vara något krånglig men likt Fredrik Lindstrand (2006, s. 44) 
är det den operationalisering som kommit att omfatta begreppets kvalitativa 
betydelse.3  

                              
3 Hur modebegreppet använts och översatts uppfattar jag som ett sätt att visa på vilka aspekter 
av begreppet som författarna velat betona i olika texter. Heikkilä (2007) motiverar sitt val av 
att använda kommunikationsform genom att peka på hur modes är något som synliggörs ge-
nom kommunikation. Hellspong och Ledin (1997) använder kommunikationssätt. ”Kommu-
nikationssättet handlar om vilka kommunikativa funktioner och uttryckssätt som är aktuella” 
(Hellspong & Ledin, 1997, s.54). Att använda ”sätt” menar jag tappar modebegreppets bety-
delse av att understryka de meningsskapande som sker både genom form och innehållsliga 
aspekter. Selander och Rostvall (2008) använder teckensystem som en översättning av mode-
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Översättningen lyfter både fram den sociala interaktion som sker i olika 
kommunikativa situationer samt det inre teckenskapande som inte tvunget 
behöver ske i ett socialt sammanhang (a.a.). Användningen av begreppet 
”modalitet” kunde ha varit möjligt som översättning av mode. Detta blir 
dock problematiskt då modalitet eller ”modality” används av Gunther Kress 
och Theo van Leeuwen i tidigare publicerade arbeten (1996/2006, s. 159). 

Modalitet har sitt ursprung i lingvistiken och kan beskrivas som de san-
ningsanspråk vi investerar i olika former av representationer. En betydelse-
full faktor för hur vi tolkar något som fakta eller fiction är genom vilken 
form något förmedlas. I avhandlingen används begreppet för att rikta upp-
märksamhet mot hur vissa modalitetsmarkörer fungerar som mer eller mind-
re trovärdiga, hur de refererar till en viss typ av värden och normer (a.a.). 
Kopplingen mellan modalitet, estetik och ideologi, framträder inom denna 
dimension. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv kan sanningsanspråken i en 
analys inte hävdas vara absoluta eller fullständiga, utan kan bara säga oss 
något om hur det som representeras är konstruerat och kommunicerat. 

Tecken, intresse och representationer  
Inom semiotiken har sedan länge funnits en tradition av att studera text och 
bild som teckensystem (Barthes, 1988; Eco, 1971; Kjörup, 2004.). Semioti-
kens grundläggande tes är att människor på alla platser och i alla tider ingår i 
betydelseprocesser vilka skapar mening i deras tillvaro. Vi tolkar oupphörli-
gen verkligheten för att klargöra var vi befinner oss i den. I det socialsemio-
tiska och multimodala perspektivet är teckenskaparens roll central.  

Tecknet består av en koppling mellan en uttrycksform, signifiant och en 
innehållsform, signifè. Kress (2000, 2003) menar att relationen mellan ut-
trycksform och innehållsform alltid är motiverad. I förhållande till dessa 
aspekter försöker teckenproducenten alltid finna den mest lämpliga formen 
för det innehåll som ska kommuniceras oavsett vilket medium som används. 
Formen uttrycker på så vis de drag som gör den lämplig att uttrycka ett visst 
innehåll. 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 intressen och syften 
teckenskaparen är orienterad mot (Hodge & Kress, 1988). I den semiotiska 

                                                                                                                            
begreppet. Genom denna tolkning lyfts tecknet fram till skillnad mot det socialsemiotiska 
begreppet resurs. Att använda system framhäver modebegreppets betydelse av att vara en del 
av socialt och kulturellt formade konventioner, en form av grammatik. Översättningen accen-
tuerar även att kommunikationen sker i flera olika typer av semiotiska system på samma gång 
och att vart och ett är bärare av mening (a.a., s. 13) . Min egen och Lindstrands översättning är 
delvis formad vid ett seminarium tillsammans med Gunther Kress (talad kommunikation, 
2005). 
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traditionen har också textbegreppet använts för att tala om en väv av tecken 
och koder. Olika typer av sociala evenemang som en studentmottagning eller 
en disputation kan studeras ”läsas” och ”avkodas” precis som texter. Det 
vidgade semiotiska textbegreppet används ibland metaforiskt, exempelvis i 
samband med ”sociala texter”, på så vis blir det möjligt att tolka det sociala 
livet i likhet med bilder, musik eller grafiska texter (Kress, 2003; Forstorp, 
2006). När dessa sociala texter äger rum i ”verklig tid” kallas dessa presen-
tationer i multimodal och socialsemiotisk begreppsbildning. När de återska-
pas, medieras 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 kallas för re-presentationer (Iedema, 2001, s. 187). 
Representationsbegreppet handlar om hur förståelsen av en företeelse eller 
ett fenomen representeras, inte om representationen är en riktig avspegling 
av en företeelse eller inte (jfr Hall, 1998/2003; Pollock, 1993/2001). Repre-
sentationsbegreppet fokuserar på hur individer i en kultur använder språk-
systemet, i vid bemärkelse, för att skapa betydelser. Den överordnade me-
ningen inom representationsteorin är att bestämningen inte finns i tinget 
självt utan mening produceras i vårt bruk av tecken.4

 I min egen studie belyses inte bara filmernas representationer utan jag har 
valt att genom elevernas perspektiv placera dem i ett bredare sociokulturellt 
och didaktiskt sammanhang. Intresset är även riktat mot hur elever skapar 
och tar i bruk en mångfald av olika resurser för representation inom ett in-
stitutionellt lärande. Den multimodala och socialsemiotiska fokusen på teck-
enskaparens intresse är betydelsefullt för de resonemang som blir möjliga att 
föra utifrån elevers lärande och representation. 

This approach to signs entails that representation is always ”engaged”, it is 
never neutral: that which is represented in the sign or in the complexes of 
sign, realises the interest, the perspective, the position and values, of those 
who make signs. The outwardly made signs, the sign made in the process of 
articulation, functions in communications, and so it must necessarily fit into 
the structures of power which characterise situations of communications. The 
sign-maker must factor that into the making of sign – it must be fit for its role 
in the social fields of communication. Communication is “outward”; interpre-
tation is inward. (Kress, 2003, s. 44) 

Filmerna utgör det som Kress (a.a.) refererar till ovan, det yttre teckenska-
pandet, artikulationen och omtolkningen av de upplevelser och den informa-
tion som inledningsvis låg till grund för elevernas arbete. Valet av film kan i 
min studie relateras till skoluppgiftens övergripande didaktiska mål och ra-
mar, dess sociala och diskursiva förutsättningar. Hur eleverna använt sig av 

                              
4 För ytterliggare läsning om representationsteorier se Hall (1998/2003) Representation: Cul-
tural Representations and Signyfing Practices. 
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olika resurser för representation kan genom det multimodala perspektivet 
berätta något om hur detta påverkas och styrs av den institutionella och den 
diskursiva inramningen samt hur olika samhälleliga föreställningar kommer 
till uttryck. 

Multimodalitet 
Skolan har fokuserat på läsning och skrivning som dominerande språkliga 
utsagor medan andra representationsformer som bilder och musik före-
trädesvis ses som illustrativa verktyg eller personliga expressiva uttryck. I en 
studie av undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena talar forskarna 
om klassrummets orkestrering, hur gester, kroppsspråk eller visuella uttryck 
tillsammans med det talade och skrivna språket samverkar i ett meningsska-
pande sammanhang (Kress m.fl., 2001b). Klassrumsstudien visar att mening 
skapas genom en mängd resurser för representation, vilka samspelar eller 
arbetar sida vid sida (a.a., s. 9). Det är genom att studera hur olika faktorer 
samverkar som det kan vara möjligt att se vad lärandet kan tänkas innebära i 
en viss situation för eleverna. I relation till detta har det multimodala per-
spektivet utvecklats till ett fruktbart verktyg och en struktur för att undersöka 
elevernas filmproduktion (Kress & van Leeuwen, 2001a; Kress, 2003). Det 
erbjuder en helhetssyn på hur olika kommunikativa och representationella 
resurser samverkar. På så vis utmanas den språkliga hegemonin som är tätt 
knutet till epistemologiska antagande av kunskap, sanning och giltighet 
(Kress, 2003). Perspektivet bidrar till att bryta ner disciplinära gränser mel-
lan text och bild. Den teoretiska utgångspunkten upplöser även det hierarkis-
ka förhållandet mellan teori och praktik. 

Att använda sig av ett multimodalt perspektiv förutsätter att vi arbetar 
med ett antagande om att all kommunikation och representation består av en 
rad skilda resurser för representation. Den lingvistiska utgångspunkten är 
vidareutvecklad mot ett semiotiskt synsätt. Detta innebär att vi måste upp-
märksamma vilka typer av resurser som är aktiva inom en meningsskapande 
praktik. Detta synliggör de skilda meningspotentialer som bilder, ljud och 
text kan få inom en kommunikativ ensemble (Kress & van Leeuwen, 2001a; 
Kress, 2005). 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. Utvecklingen och användningen av vårt semiotiska register är av-
hängigt dess sociala sammanhang. Vilka funktioner dessa semiotiska resur-
ser kan fylla beror på i vilken social och kulturell situation de uppstår i eller 
används inom.

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
(2001a). De fyra analytiska begreppen kallas strata utifrån Hallidays termi-
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nologi inom den funktionella grammatiken (a.a., s. 4).  Dessa begrepp menar 
forskarna konstruerar och upprätthåller de multimodala diskurserna inom 
vilka vi är delaktiga. I licentiatstudien fungerade dessa strata som strukture-
rande analysverktyg för både den visuella och verbala empirin (Öhman-
Gullberg, 2006).5

I avhandlingen struktureras, tolkas och analyseras elevernas tal om film-
produktion med hjälp av strata-begreppen. Det är tre av de fyra begreppen 
diskurs, design, produktion som i analyskapitlet synliggör den komplexitet 
empirin kan sägas härbärgera (Kress & van Leeuwen, 2001a). Inom diskurs
fokuseras på specifikt vilka diskurser som dominerar empirins fält eller ob-
jekt (a.a., s. 24). Design uppmärksammar elevernas tal om hur idéer och 
berättande organiseras och representeras i relation till de dominerande sam-
hälleliga och institutionella diskurserna (a.a., s. 45). I talet om produktionen
framträder hur de inledande idéerna gestaltas genom en konkret kommunika-
tionsform. En artefakt som i kraft av ett specifikt medium och i en specifik 
kontext ytterligare inverkar på hur representationens form och innehåll kan 
tolkas (a.a., s. 66). Kress och Van Leeuwen (a.a.) betonar hur de olika stra-
tan, var för sig producerar ny kunskap och mening för varje omtolkning och 
transformation som äger rum mellan de olika dimensionerna. Detta gäller i 
såväl tankemässiga processer som i en handfast produktion av olika former 
av artefakter. De tre stratan bildar en analytisk struktur men är på många sätt 
inskrivna i varandra och kan inte så lätt särskiljas. I avhandlingen har 
diskurs, design och produktion fungerat som ett verktyg för att analytiskt 
ringa in hur eleverna talar om den transformativa och omskapande filmpro-
duktionen. De olika meningsskapande stratan har utvecklats till funktionella 
redskap för att utvidga samtalet om hur olika resurser för representation och 
kommunikativa verktyg samverkar i en didaktisk praktik.  

Tecken på lärande 
Lärande är inte ett begrepp som specifikt intresserat semiotiken, istället är 
teckenskapandet centralt. Lärande och teckenskapande är dock begrepp som 
kan sägas motsvarar varandra (Kress, 2003, s. 40). De utgör två skilda per-
spektiv på hur vi kan tala om de processer som visar på hur olika resursers 
betydelser förändras och förskjuts. Dessa skeenden innefattar även föränd-
ringar för de teckenskapare som är involverade i denna process. Inom ramen 
för avhandlingens semiotiska utgångspunkt är begrepp som transformation
och design betydelsefulla för hur vi kan tala om olika tecken på lärande. 
Den teoretiska grunden bygger på teckenskapande som en motiverad och 
transformativ process. I dess centrum står människan som en social individ, 

                              
5 I licentiatstudiens analyser används begreppet plattform synonymt med strata (Öhman-
Gullberg, 2006, s. 48).
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vilken oupphörligen är inbegripen i att skapa och tolka olika tecken, symbo-
ler och metaforer (Kress, 2003; Rostwall & Selander, 2008). Denna process 
skulle kunna omfattas av begreppet meningsskapande.

Meningsskapande sker när vi bearbetar våra intryck med olika semiotiska 
resurser som redskap. När handlingar och fenomen ges en form eller struktur 
blir det möjligt att skapa en meningsfull helhet (Selander & Rostwall, 2008, 
s. 18). Våra intressen och våra erfarenheter länkar samman en händelse eller 
ett fenomen som meningsfullt och sammanhängande. Meningsskapande har 
under senare år fått ersätta ord som undervisning och lärande i en rad studier 
och undersökningar (Bergman, 2007, s. 33). Begreppet betonar samman-
hangets roll för den betydelse som produceras och kommuniceras genom 
sociala handlingar. I avhandlingen används meningsskapnde för att betona 
teckenskapandet som delar av en dialogisk, kritisk och reflekterande process 
(jfr Dahlberg, m.fl., 2002: Kress, 2003).   

Teckenskapande är en aktiv process inom vilken form och innehåll sam-
manförs. Redan kulturellt formade symboler omformas för att tjäna som den 
mest passande formen för att uttrycka en specifik betydelse. Framträdande 
och centrala drag i olika händelser eller artefakter används på nytt som teck-
en för en annan form av betydelseskapande helhet. Detta kan även beskrivas 
som en process av analogier. En specifik aspekt lyfts fram och bildar en me-
tafor för den mest passande formen att uttrycka en ny mening (Kress, m.fl.,
2001b, s. 6). Teckenskaparens resurser har i detta fall förändrats, en ny kom-
bination av form och innehåll har sammanförts, en semiotisk process har ägt 
rum. Denna process inbegriper även teckenskaparens inre disposition, i rela-
tion till den inre tolkningsprocess som sker, samt utåt genom det kommuni-
kativa teckenskapande som realiseras genom filmernas representationer. 
Process av både inre och yttre förändringar kan ses som tecken för lärande, 
vilket samtidigt kan ses som formandet av teckenskaparens subjektivitet 
(Kress, 2003, s. 40).  

Filmerna är resultatet av ett omskapande av de i klassrummet disponibla 
resurserna. Lärprocessen fokuserar på hur eleverna formar sina egna repre-
sentationer av hur hon eller han förstått något. Genom att betrakta tecken-
skapandet som en motiverad och transformativ process blir det möjligt att 
diskutera elevernas representationer som tecken på lärande. Detta utmanar 
synen på lärande som en tillägnad överförd kompetens, istället kan lärande 
ses som en aktiv och multimodal process (jfr Kress, 2003; Rostwall & Se-
lander, 2008). 

Eleverna är inte passiva mottagare av information och fakta utan är aktiva 
i det omskapande arbetet med att forma sin förståelse med hjälp av de i 
klassrummet tillgängliga resurserna. I detta fall ställs elevernas olika val i 
fokus. Hur och med vilka resurser för representation blir det möjligt att ge-
stalta en förståelse, fråga eller ställningstagande inom den didaktiska inram-
ningen? Filmen erbjuder publiken en specifik förståelse av världen. Hur 
något utformas, gestaltats och inramas, ställer lärandets design i fokus. De-
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signbegreppet för i studien samman det didaktiska och samhällsvetenskapli-
ga perspektivet med den multimodala och socialsemiotiska traditionen. Ge-
nom det multimodala designperspektivet undersöks hur eleverna tar i bruk 
semiotiska resurser för att representera olika aspekter av världen (Rostwall 
& Selander, 2008, s. 16).  

Den designade representationen erbjuder en given ordning, ett bestämt 
perspektiv och en genre som styr dess retorik. Dessa ställningstaganden 
uppmärksammar såväl undervisningens organisering som de olika resurser-
nas meningspotentialer. Att välja en skriven text eller bild, eller en kombina-
tion, för att gestalta något får betydelse både för hur världen uppfattas och 
kan förstås. Inramningen betyder något för hur arbetet ska bearbetas och 
tolkas i mötet med betraktaren. Avhandlingens intresse är inte bara riktat 
mot att undersöka vad eleverna berättar om i sina filmer utan även hur de 
format sin förståelse, detta uppmärksammar den institutionella inramningens 
betydelse för lärandet. Användningen av bilder, texter, musik och gestik får 
sin särskilda betydelse i ett institutionaliserat normsystem (Selander, 2008).  

När eleverna lär sig att kommunicera inom ett ämne förutsätter det en för-
ståelse för en rad kompetenser, tankar och förståelsemönster för den aktuella 
situationen och det specifika ämnesinnehållet. Elevens intresse och val av 
resurser för representation styrs av såväl diskursiva regler och normer som 
den sociala situation som präglar klassrummets samspel. Ett lärande måste 
ses som resultatet av ett samspel mellan alla dessa dimensioner.  

Utifrån detta kan en allmän definition av kunskap och lärande sägas inbe-
gripa en kapacitet att använda sig av en etablerad uppsättning tecken i en 
specifik lärmiljö. Detta medför även att lärande kan ses som ett sätt att öka 
förmågan att interagera med olika former av information och kommunikativa 
verktyg (Säljö, 2005, s. 241). Att ha kunskap i och om något, kan inte fri-
kopplas från de regler och strukturer som karaktäriserat den specifika situa-
tionen och ämnet i fråga. Lärande blir i skolsammanhang en fråga om att bli 
delaktig i diskurser.  

Intertextualitet 
Hur vi kommunicerar och använder bilder och texter är alltid relaterat till hur 
vi själva och andra före oss uttryckt sig. Intertextualitet har under mitt ana-
lysarbete utvecklats till ett användbart begrepp för att belysa hur eleverna 
använder rörlig bild som en meningsskapande resurs. Den som framförallt 
diskuterat begreppet är Bachtin (1986), dock är det Kristeva som myntat 
begreppet när hon under 1960-talet introducerade och sammanfattade Bach-
tins språksyn (Ledin, 1997; Kristeva, 1981). Bachtin själv kallade sin analys-
form för translingvistisk och menade då en analys som har sin utgångspunkt 
i texters kommunikativa funktioner och förutsättningar (Ledin, 1997, s. 33). 
Användningen av intertextualitet ska i avhandlingens text ses i en vid me-
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ning av mångfald av multimodala dimensioner.6 Rogoff (1998/2002) upp-
märksammar det utvidgande intertextualitetbegreppet och dess flerdimen-
sionella aspekter: 

Visual culture open up an entire world of intertextuality in which images, 
sounds and spatial delineations are read on to and through one another, lend-
ing ever accruing layers of meanings and subjective responses to each en-
counter we might have with film, tv, advertising, art work, buildings or urban 
environments. (a.a., s. 24) 

För att synliggöra de kvaliteter som studiens empiri 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 flervetenskapliga 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 vetenskapli-
ga värdehierarkier. Förutom aktörsperspektivet inkluderar Rogoff ytterligare 
två aspekter, dessa är bilden i sig, samt den teknologi som blir betydelsefull 
för formandet av seendet. Avhandlingen avser att beröra samtliga dessa tre 
aspekter men till skillnad mot Rogoffs teoretiska utgångspunkter undersöker 
jag elevers bildskapande i vår samtid. Det teoretiska förhållningssättet öpp-
nar dock för ett bredare perspektiv på hur visuella aspekter och bildskapande 
interagerar i en pedagogisk kontext. Inte för att skilja ut bild från övriga ut-
tryck, utan istället i en strävan om att synliggöra den växelverkan som sker 
mellan en rad olika resurser för representation. 

En estetisk kommunikativ praktik 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt kunskapsområde, 
skolämnena bild och media, vilka inramas av det estiska ämnesfältet. Bety-
delsefullt är dock att skilja på de estetiska ämnena å ena sidan, och estetiska 
aspekter av lärande å andra sidan. När jag i avhandlingen beskriver elevernas 
arbete med film benämner jag det som en estetisk kommunikativ praktik. 
Med denna karaktäristik markerar jag dels den institutionella inramningen av 
studien, det estetiska som en ämnesmässig position, dels den kommunikativa 
sidan av estetiken. Kombinationen och användningen av praktikbegreppet i 

                              
6 Inom det semiotiska perspektivet använder Kress och van Leeuwens begreppet provenance
vilket knyter an till hur det inlånade tecknet samspelar med diskursens mer flytande och in-
stabila betydelse (2001a, s. 23).  Provenance eller ”where signs come from” innefattar vår 
användning och vårt lån av tecken från en rad skilda områden och sammanhang. Jag har dock 
valt att använda intertextualitetbegreppet i betydelsen av text i vid mening (jfr Rogoff, 
1998/2002).
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förhållande till det estetiska ger en möjlighet att betona den sociala betydel-
sen av en verksamhet. Begreppet rymmer inte bara det ”praktiska” utan visar 
även på hur arbetssätt och innehåll är ömsesidigt beroende av varandra (Au-
lin-Gråhamn & Thavenius, 2003, s. 155; Beronius, 1991, s. 65).

Att jag väljer att understryka estetikbegreppets kommunikativa prägel vi-
sar på den position jag intar som forskare, genom att jag tar utgångspunkt i 
den ämnestradition som ser bildskapandet som en kommunikativ och bild-
språklig praktik (Åsén, 2006; Nordström, 1976).7  

Estetikbegreppets användning i utbildningssammanhang genomsyras av 
en rad diskurser vilka laddar orden med olika betydelser. Ofta förs skilda 
begrepp oreflekterat samman i talet om det musiska, estetiskt arbete, kons-
tens metoder, kreativ verksamhet eller skapande. Estetikbegreppet har tradi-
tionellt kommit att förknippas med konst, och i vardagligt tal med en med-
född talang och något högtstående. Dessa föreställningar gör att det endast 
blir möjligt att närma sig det estetiska för dem som kan ”förstå sig på” eller 
begåvats med en konstnärlig ådra. Denna stabila tankefigur präglar fortfa-
rande både elever och lärares praktik i klassrummet och skapar också en bild 
av vad och hur visuella uttryck kategoriseras och betraktas. Den institution-
ella inramningen av estetik styr hur den kommer i bruk.  

Idag kan vi dock spåra ett mer dynamiskt förhållande till främst samtida 
konst, där konstbegreppet utmanats och vidgats från objekt till ett performa-
tivt och idébaserat arbetssätt där även rörlig bild utgör en betydande del (jfr 
Illeris, 2003). Estetiken har lyfts bort från den ikoniserade konsten och foku-
seras mer på vår medierade och designade värld (Selander, 2004b, s. 30). 
Dessa aspekter betonar den sociala betydelsen av allt meningsskapande och 
kommunikation. Verkligheten sedd genom estetiska uttryck, estetikens socia-
la form, estetik som sinnlig form och formens betydelseskapande är de fyra 
överlappande aspekter på estetik som utredningen Kultur i skolan lyfter fram 
som verksamma definitioner i relation till skola och utbildning (Aulin-
Gråhamn & Thavenius 2003, s. 130). De fyra aspekterna är ofta inskrivna i 
varandra och dess funktioner kan variera inom olika former av verksamheter. 

                              
7 Ämnet bild, eller teckning som det kallats sedan mitten av 1800-talet, har präglats av tre 
ämnestraditioner; teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som kommu-
nikationsmedel (Åsén, 2006, s. 107). Denna karaktäristik är givetvis förenklad men visar på 
det fokus som präglat ämnestraditionen under olika tider. Det är under 1970-80-talet som 
svensk bildpedagogik genomgår ett paradigmskifte med utgångspunkt i politiska och ideolo-
giska diskurser med kultursociologi och semiotik som bas. Mot den tidigare fokuseringen på 
konstbilden breddas samtalen om bild att gälla långt fler bildkategorier och medier. Skoläm-
net teckning byter namn till bild i och med Lgr 80, vilket ytterliggare markerar en tydlig 
förändring av ämnets innehåll. Bildens kommunikativa egenskaper poängteras i läroplanen 
och bild benämns som ett språkämne vid sidan av skrift och tal (Åsén, 1992, s. 22). På ett 
realiseringsplan kan dock alla tre ämnestraditionerna fortfarande sägas vara verksamma och 
arbetar sida vid sida i en klassrumspraktik (a.a.).
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Vilka aspekter som framhävs får konsekvenser för de anspråk som blir möj-
liga att ställa inom skilda sammanhang. 

Formens betydelseskapande, knyter an till de teoretiska aspekter som be-
handlas i den nu aktuella avhandlingen, uppmärksamheten på vad formen 
har för innehåll, vad den säger och gör. Dessa aspekter är knutna till vilka 
meningspotentialer olika resurser för representation kan bidra med, och vil-
ken betydelse det får för formens innebörd. Detta ligger nära estetikens 
smak- och stilbegrepp och kan länkas till hur vi uttrycker vår tillhörighet 
inom olika diskursiva praktiker (van Leeuwen, 2005; Bjurström, 2005). 
Formens betydelseskapande rymmer ett bredare perspektiv på estetiken som 
en aspekt av all kunskap. Såväl konstnärliga som vetenskapliga praktiker 
präglas av bestämda konventioner för hur något bör formas samt hur det kan 
tolkas och förstås (Seip, 1996). 

Estetiken som social form är en aspekt som ställer meningsskapandets be-
tydelse i centrum för skolans offentlighet. Här uppmärksammas barns- och 
ungdomars rätt till yttrandefrihet. Skolan utgör en betydelsefull plats för ett 
sökande kunskapsarbete vilket kan bidra till att skapa sammanhang och me-
ning i unga människors liv (jfr Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003). 8 De 
estetiska aspekterna av formens betydelseskapande tillsamman med esteti-
kens sociala form utgör två framträdande perspektiv på det meningsskapande 
som blir synligt i både licentiatstudien och i den föreliggande avhandlingen. 
Detta innebär inte att de sinnliga aspekter eller spåren av andra kulturella 
referenser inte lämnat avtryck i elevernas arbeten. Tvärtom är de betydelse-
fulla delar av elevernas hela lärprocess. Att lägga tyngdpunkt på formens 
betydelseskapande och de sociala aspekterna av elevernas teckenskapande 
och gestaltande arbetet är mitt val av fokus för avhandlingen. 

Genus 
Genus visade sig vara en betydande faktor för hur eleverna valde att repre-
sentera och kommunicera olika former av ämnesinnehåll. Detta perspektiv 
har även utgjort en betydelsefull del av studiens forskningsprocess samt ut-
vecklat min position som forskare.  

Min ambition i detta avsnitt är inte att redogöra för det omfattande fält av 
genusforskning som innefattar olika aspekter på visuell kultur och rörlig 
bild, utan istället presentera några perspektiv och begrepp som legat till 
grund för att problematisera elevernas filmer och talet om dessa. Att lyfta 

                              
8 De två övriga aspekterna av estetiken, Estetik som sinnlig form, uppmärksammar de käns-
lomässiga upplevelserna, vilka ger viktiga insikter för den personliga utvecklingen. Verklighe-
ten sedd genom estetiska uttryck, betonar de erfarenheter som görs i mötet med andras medie-
rade och estetiska representationer, som film, konst eller teater (Gråhamn-Thavenius, 2003, s. 
131). 
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fram den dominerande tudelningen om manligt/kvinnligt har inneburit en 
personlig konfrontation med hur väl jag själv är inskriven i denna diskurs. 
Detta utmanades bland annat av två vältaliga flickor i licentiatstudien som i 
ett av intervjusamtalen ifrågasatte min uppdelning av flickors och pojkars 
filmproduktioner. Som en följd av att denna dikotomi är så inbyggd i vårt 
sätt att använda språket, osynliggörs den mångfald av positioner som egent-
ligen finns tillgängliga för bägge könen.  

Under forskningsprocessen har mitt eget förgivettagna seende utmanats 
både i mötet med studiens deltagare men främst genom den teoretiska för-
flyttning som genusperspektivet gett tillgång till. I vårt dagliga språk repre-
senteras femininet och maskulinitet genom en rad mer eller mindre tydliga 
tecken och symboler. Vilka markörer och symboler som vi tar i bruk visar 
ofta på hur vi väljer att se på oss själva som varande ett visst kön. Föreställ-
ningar om val av till exempel, kläder, yrke eller olika handlingar tillskrivs 
ofta specifika genuspositioner. Dessa föreställningar får konsekvenser på en 
rad olika områden och leder till en särskild könsordning, en genusstruktur 
(Thurén, 2003). 

Att använda sig av ett genusperspektiv syftar till att problematisera de fö-
reställningar som ligger till grund för dessa samhälleliga strukturer. Genus-
forskningens objekt är det sociala könet. När historiska, sociala och kulturel-
la aspekter undersöks kan genus användas som en karaktärsbeskrivning av 
socialt skapade och tillfälliga olikheter som nödvändigtvis inte behöver för-
knippas med kroppsliga skillnader (Hallberg, 1992). Användningen av ge-
nusbegreppet underlättar att på ett systematiskt sätt tala om maskulint och 
feminint, utan att behöva återföra detta till biologi. Genusforskningen förne-
kar dock inte det materiella, det biologiska, utan problematiserar allt som har 
med kön att göra (Thurén, 2003, s. 11). Genus är en princip som används här 
och nu, i vår samtid för att tillskriva olika egenskaper som varande till ex-
empel manligt eller kvinnligt.  

Det finns en omfattande diskussion om genusbegreppets definition och 
användbarhet för att lyfta fram makt och social över/underordning inom 
samhällets könsstrukturer (jfr Hallberg, 1992; Göthlund, 1997; Ambjörns-
son, 2004; Thurèn, 2003). Judith Butler har kritiserat begreppets strukturalis-
tiska polaritet (2005, s. 45). Hon menar att uppdelningen mellan ett biolo-
giskt kön och genus tenderar att upprätthålla samma dualism och dikotomi 
av natur/kultur och arv/miljö som feministisk forskning annars kan sägas 
vilja upphäva. Tolkningarna av genusegenskaper är kontextbundna, de har 
sin grund i de sociala villkor som präglar våra föreställningar om distink-
tionen mellan ett socialt och biologiskt kön. Jag menar att genus som analy-
tiskt begrepp trots allt är mer användbart än kön när det gäller att se hur olika 
föreställningar om feminina och maskulina positioner skapas, upprätthålls 
och utmanas (jfr Ambjörnsson, 2004). Inte i förståelsen av enskilda indivi-
duella upplevelser utan i relation till hur dessa dikotomier tas i bruk som 
stereotypa tecken inom ett meningsskapande system. Genus är något som 
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måste om- och återskapas för att vara trovärdigt, det är återskapandet som 
formar begreppet till ett verb, en fortlöpande process (a.a.). 

Beskrivning av detta skapande arbete karaktäriseras ofta inom forsknings-
fältet som att ”göra kön” (jfr Thurèn, 2003). I avhandlingen använder jag 
mig av positionsbegreppet för att rikta uppmärksamhet mot de genusskapan-
de föreställningar som framträder inom filmproduktionen (Harre & Lang-
hovre, 1999; Tullgren, 2003). Genus synliggör de förväntningar som skapas 
inom specifika diskursiva praktiker. Inom en diskurs finns det alltid en rad 
olika positioner som blir möjliga att inta. Det poängterar att subjektet alltid 
är ”decentrerat”, med detta menas att subjektet aldrig är sig självt utan får sin 
identitet genom hur det representeras diskursivt. Representationen av identi-
ter är på det viset en identifikation med olika subjektspositioner i ett diskur-
sivt mönster (Laclau & Mouffe, 1985, s. 115). 

Det är ett spel mellan vad som erbjuds och vad som produceras via de re-
presentationer som finns att tillgå inom olika diskurser (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000/2001, s. 51). Att inta eller erbjudas en position som kompe-
tent dataansvarig eller tilldelas en positionen som oteknisk tjej medför olika 
handlingar, tilltal, förväntningar och krav. Vi formas genom de diskurser 
som vi identifierar oss med eller blir identifierade av.  

Att som i min tidigare undersökning använda begreppen flickor och poj-
kar som innefattar både biologiska och sociala aspekter blir givetvis proble-
matiskt i mitt fall. Det är inte lätt att utmana denna dikotomi, då dessa dis-
kurser både organiserar och strukturerar vår individuella tillvaro. Genom att i 
avhandlingen enbart fokusera de unga tjejernas filmer menar jag att risken 
för att hamna i alltför polariserade genuspositioner minskar.  

I licentiatstudien har jag använt mig av begreppet flicka när jag talar om 
de tolvåriga deltagarna. I avhandlingen har detta begrepp fått en förskjutning 
mot att bli en tjej. Att jag valt att kalla mina deltagare tjejer har dels med 
deras egen användning av tjej i samtalen om filmerna, samt att tjejbegreppet 
är bärare av en i empirin vald position (jfr Ambjörnsson, 2004). De två sex-
tonåriga deltagarna har även åldersmässigt identifierat sig med begreppet tjej
till skillnad mot det i forskningssammanhang långt vanligare flickor (jfr 
Göthlund, 1997; Berggren, 2001). 

Sammanfattning
Avhandlingens teoretiska ramverk är konstruerat av begrepp och teorier med 
ett gemensamt intresse för studier av olika former av representationer. I en 
samtid där bilder, texter och ljud allt oftare samspelar i olika lärandesam-
manhang ökar behovet av att synliggöra de betydelseskapande potentialer 
som olika semiotiska resurser bidrar med. I ett socialsemiotiskt och multi-
modalt designperspektiv poängteras utformningen och användningen av 
olika resurser för representation samt hur dessa skapar olika slags kommuni-
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kativa villkor. Då avhandlingens syfte är att dels undersöka vad eleverna 
berättar om i sina filmer dels hur eleverna i de färdiga filmerna tagit i bruk 
en rad olika resurser för representation krävs verktyg och begrepp som spe-
cifikt förmår lyfta fram dessa aspekter. I avhandlingen bidrar de socialsemio-
tiska teorierna om multimodalitet med en inramning för att undersöka hur 
själva transformeringen och gestaltningen i filmarbete kan analyseras (Hod-
ges & Kress, 1988; van Leeuwen, 2005: Kress, 2003; Iedema, 2001; Burn & 
Parker, 2003). 

I de socialsemiotiska och multimodala teorierna står teckenskapandets 
kommunikativa och sociala betydelse i centrum. Det är ett teoretiskt perspek-
tiv på hur representation och meningsskapande styrs och regleras inom olika 
social situationer (Hodges & Kress, 1988; van Leeuwen, 2005). Filmerna är 
resultatet av ett omskapande av de i klassrummet disponibla resurserna. Ge-
nom begreppen design och kommunikativa verktyg uppmärksammas även 
inramningen och olika mediers betydelse för det meningsskapande arbete 
som sker inom det specifika tillvalsämnet (Säljö, 2000/2003, 2005; Selander 
& Rostwall, 2008).  

Studiens empiri är delar av ett undervisningsmaterial och producerade 
inom ett institutionellt sammanhang vilket får betydelse för vilka utsagor 
som blir möjliga att gestalta. Elevernas representationer är även samman-
vävda med och delar av en samhällelig kontext. För att på ett övergripande 
plan diskutera hur elevernas filmer ingår i en samhällelig dynamik av visuel-
la aspekter har begreppet intertextualitet bidragit till att visa på hur eleverna 
använder en rad olikartade tecken och medier för att skapa nya betydelser i 
ett transformativt teckenskapande.  

I det förhandlande arbetet om filmernas innehåll och form har olika ge-
nusaspekter varit betydelsefulla i såväl licentiatstudien som i den nu förelig-
gande avhandlingen. För att synliggöra de skiftande genuspositioner som 
framträder i bildskapandets diskursiva praktik har jag tagit stöd av forskare 
med bakgrund i genusvetenskapliga perspektiv (Davies, 2003: Butler, 2005; 
Walkerdine, 1994). Genom elevernas samtal om sin filmproduktion är ambi-
tionen att placera filmerna i en samhällelig och didaktisk praktik.  
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4 Metod 

I det här kapitlet redovisas avhandlingens metodologiska utgångspunkter och 
studiens design. Därefter presenteras undersökningens empiri, samt vad som 
styrt valet av skola och klasser. Efter detta redogör jag för undersökningens 
genomförande samt utgångspunkterna för bearbetningen av empirin.  

Studien är konstruerad utifrån elevernas både visuella och verbala utsagor 
och jag argumenterar för betydelsen av att betrakta barn och ungdomar som 
aktörer och medskapare i undervisningsprocesser. Dessa dimensioner av 
undersökningen kan även länkas till avhandlingens mer allmänna etiska re-
flektioner. 

Studiens uppmärksamhet är riktad mot elevers arbete med film inom en 
institutionell inramning. Avhandlingens forskningsfrågor fokuserar på vad 
eleverna berättar om i sina filmer och hur detta berättande gestaltas. Analys-
arbetet har utvecklats och genomförts med utgångspunkt i ett socialsemio-
tiskt och multimodalt perspektiv (Kress & van Leeuwen, 2001a; Iedema, 
2001; Burn & Parker, 2003). Avslutningsvis redovisas filmanalysens verk-
tyg, de tre metafunktionerna, samt filmanalysens strukturella kategorier.   

Utgångspunkter 
Eftersom jag studerat min tidigare arbetsplats är jag i allra högsta grad en del 
av mitt material. Jag ingår själv i de diskurser jag analyserar, detta är dock 
en del av den diskursiva konstruktionen (Winther Jørgensen & Philips, 
2000/2001, s. 56). Jag är medveten om den svåra balansgång jag måste utfö-
ra när jag i min studie försöker främmandegöra min tidigare vardagliga prak-
tik. En rad forskare har dock uppmärksammat de fördelar som det innebär att 
själv vara en del av det som undersökts, men även den problematik och de 
krav som ställs på undersökningens tydlighet och motiv (jfr Elmfeldt, 1997; 
Paulin, 2007; Jönsson, 2007). 

Jag har ett infrånperspektiv vilket innefattar såväl kunskap om undervis-
ningens kontext och undersökningens deltagare (Paulin, 2007, s. 47). Detta 
gör min forskningsposition unik och det ställer även höga krav på transpa-
rens i redovisningen av mina val och de överväganden jag gör.  Studiens mer 
specificerade teoretiska ramverk utgörs av socialsemiotisk multimodalteori 
vilket kombinerats med ett designteoretiskt perspektiv. Dessa kan sägas vara 
förenade i ett gemensamt intresse mot studier av olika former av representa-
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tioner. Filmerna studeras som texter där olika typer av sociala processer tar 
plats. Dessa processer kan analyseras utifrån en rad olika nivåer. För att 
kunna undersöka vilket innehåll som gestaltas i elevernas filmer och hur 
innehållet representeras krävs tillgång till begrepp och verktyg som kan ut-
forska representationens inre konstruktioner. På denna nivå handlar det om 
att göra en textnära läsning, på en textuell nivå (jfr Fairclough, 1995).9 Ge-
nom en socialsemiotisk och multimodal ansats blir det möjligt att systema-
tiskt studera elevernas teckenskapande arbete. I analysen separeras intervju-
materialet från den visuella empirin och analyseras utifrån en kontextuell och 
diskursiv ansats (Kress & van Leeuwen, 2001b). Denna analysnivå ger till-
gång till diskursiva aspekter på filmernas utgångspunkter, planeringen av 
dess design och den gestaltande produktionen.   

Avhandlingen är en form av visuell arkeologi, där filmerna är mitt fält 
och där min strävan varit att de- och rekonstruera de textuella och diskursiva 
inramningar som präglar de visuella och verbala spår som jag mötte i elever-
nas arbete Det är empirins diskursiva mönster och ideologiska utsagor som 
är undersökningens studieobjekt. Här blir tolkningen av verket som diskurs 
viktigare än elevernas ursprungliga intentioner (Selander, 2004a). Jag stude-
rar inte de konkreta visuella gestaltningarna för att komma åt just dessa ung-
domars intentioner och idéer. Istället menar jag att elevernas representationer 
kan säga oss något allmängiltigt om den samtid vi lever i och om lärande 
mer generellt.   

Empirins didaktiska inramning  
Skolan där jag genomfört studien är en av landets största grundskolor med 
cirka 1400 elever fördelade över årskurserna 0–9. Här finns förskoleklasser, 
fritidshem, särskoleundervisning, åldersintegrerade och åldersindelade klas-
ser i år 0–3 samt klasser mellan årskurserna 4–9. Skolan har lokala profil-
klasser i musik/drama samt idrottsklasser och de så kallade centrala profil-
klasserna med bild och slöjd som karaktärsämnen. De centrala profilklasser-
na har hela kommunen som upptagningsområde och eleverna söker till pro-
filverksamheten under årskurs 3. Verksamheten består av 360 elever och är 
organiserade i 12 klasser från år 4–9 med 30 elever i varje klass. På skolan 
arbetar cirka 165 lärare varav 27 inom de centrala profilklasserna. Lärarna 
var under dessa år organiserade i tre arbetslag med sammansättningen års-
kurs 4–5, årskurs 6–7 och årskurs 8–9. I arbetslaget planerar lärarna den 
löpande undervisningen samt gemensamma teman och projekt. Profilklass-
erna har en utökad timplan i karaktärsämnena bild och slöjd, vilket möjlig-

                              
9  Faircloughs (1995) textuella nivå ska förstås som ett snävare fokus än det kontextuella. Det 
textuella begreppets betydelse ska inte sammanblandas med metafunktionens fokus och an-
vändning av begreppet textualitet.  
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gör mer tid för både produktion och inte minst samtal och analys av elever-
nas arbeten. I karaktärsämnena undervisas alltid i halvklass, 15 elever. Ele-
vernas undervisning i årskurserna 4–9 är organiserad som schemabunden 
ämnesundervisning, blandat med ämnesövergripande teman och projekt-
arbeten. Under klassernas tre sista år har eleverna möjlighet att vidareutveck-
la och fördjupa sina intressen genom att välja något av tillvalsämnena, Bild 
och Form, Media eller Hantverk. Eleverna i den nu aktuella studien går i 
årskurs nio och arbetar med film i tillvalsämnet Media, under sitt sista år i 
profilverksamheten.  

Att jag valt att begränsa mig till en miljö och en plats får givetvis stort 
genomslag i mitt material. Samtidigt eftertraktas inte en representativitet i 
mer positivistiskt avseende, utan fokus ligger på de kvalitativa aspekterna, 
vilket varit en väsentlig del av hela urvalsprocessen (jfr Lindstrand, 2006). 
Mitt val är medvetet och strategiskt ur flera perspektiv. Min ambition har 
varit att välja en miljö som möjliggjort en rik variation och erfarenhet av 
estetisk praktik. Tidigare studier av de traditionellt estetiska ämnena visar på 
dess marginaliserade ställning i skolan. Utmärkande för detta fält är även 
bristen på teorier och begrepp för dess praktik (Marner & Örtegren, 2003; 
Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Åsén, 2006).  

Framträdande i forskning som omfattar barns bildskapande är även bris-
ten på studier som undersöker grundskolans senare åldrar. Undersökningar 
som knyter an till barns bildskapande och bildundervisning domineras till 
stor del av studier som genomförts bland yngre barn i förskolan och skolans 
yngre åldrar.  

Datainsamling och urval  
Det är det visuella materialet som har varit styrande för urvalet av de med-
verkande eleverna. Avhandlingens forskningsfrågor är riktade mot vad ele-
verna berättar om i sina filmer och hur detta berättande gestaltas i relation till 
den institutionella inramningen och dess samhälleliga kontext. För att syn-
liggöra de betydelser och de funktioner som eleverna valt att använda i sitt 
bildarbete har studien sin utgångspunkt i en kollektion av elevproducerade 
videofilmer.  

Jag har inte gjort några klassrumsobservationer. För att diskutera didak-
tiska frågor och förankra filmarbetet i en situerad praktik har jag istället valt 
att undersöka elevernas muntliga berättelser om filmarbetets förutsättningar 
och arbetsprocesser. På så vis vidgas perspektiven på hur det kan bli möjligt 
att tala om lärande som en teckenskapande och gestaltande praktik. De fil-
mer som jag riktat mitt intresse mot i avhandlingen är producerade av två 
unga tjejer i årskurs nio inom tillvalsämnet Media. Filmerna har samlats in 
och dokumenterats under läsåret 2003/2004, mitt sista år som lärare på den 
aktuella skolans centrala profilverksamhet. Dokumentationen ingick som en 
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del av undervisningens reguljära verksamhet och bestod bland annat av de 
elevproducerade filmerna. Filmdokumentationen ska inte förstås utifrån de i 
forskningssammanhang vanligare observationsmaterial där syftet är att till 
exempel dokumentera interaktionen mellan olika barn eller mellan pedago-
ger och barn (jfr, Lindgren & Sparrman, 2003; Lindstrand, 2006). Det är inte 
ett synliggörande av elevernas handlingar i klassrummet, istället är det ele-
verna som valt att vända kameran mot för dem betydelsefulla ämnesfält och 
frågor. 

Inom medietillvalet användes elevernas filmer av lärarna både som ett 
underlag för bedömning samt i utvärderingen av läsårets arbete. Filmerna 
fungerade även som en form av läromedel för andra och efterföljande klas-
ser. De dokumenterade filmerna visades som exempel på hur elever valt att 
tolka olika teman eller som prov på hur olika filmtekniska lösningar gestal-
tats. I dessa fall fanns sedan tidigare en överenskommelse mellan elever och 
lärare om hur filmmaterialet fick offentliggöras.  

Inledningsvis redogör jag kortfattat för den inramning som bildat under-
lag för studiens empiri, tillvalsämnet Media. I samband med detta beskrivs 
sedan studiens olika urvalsförfarande steg för steg. Detta görs då urvalet 
innefattar flera moment under en längre period, samt att valen genomförts i 
olika led (jfr Lindstrand, 2006).  

Eleverna i profilklassernas årskurs nio fick under sitt sista år av medietill-
valet möjligheten att lägga upp helt egna individuella studieplaner. Val av 
uttrycksform och innehållsmässiga teman styrdes av elevernas intressen. 
Målsättningen för läsåret var att självständigt planera och genomföra en eller 
flera valfria medieproduktioner. Arbetet utgjorde en möjlighet för eleverna 
att manifestera sin samlade kompetens och samtidigt fördjupa sig inom ett 
specifikt valt område.  

Under det aktuella läsåret ansvarade jag tillsammans med en annan lärare 
för undervisningen i tillvalsämnet under en av läsårets två terminer. Detta 
innebar att jag var med och introducerade årets arbete. Min funktion bestod 
av att vara handledare i den inledande verksamheten kring idéer och praktis-
ka förutsättningar. I förhållande till de utvalda filmgrupperna förekom hand-
ledning vid några få inledande tillfällen.  

Det filmmaterial som jag samlade in och dokumenterade som lärare be-
stod inledningsvis av en större kollektion av videofilmer från cirka tio elever 
som valt att arbeta med film i tillvalsämnet. Till skillnad mot tidigare insam-
lade dokumentationer i medietillvalet skilde sig denna filmkollektion redan 
från början från de förra sammanställningarna. Detta gällde aspekter på 
filmberättelsernas innehåll och form, samt överrepresentationen av unga 
tjejer som både producerade och agerade i filmerna.  

Under en övervägande del av mina år som medielärare präglades elever-
nas val av medium av relativt fasta könsmässiga mönster. Film och digitala 
produktioner utmärktes av en övervikt av killar medan flertalet av tjejerna 
valde att arbeta med analogt fotografi. Under senare år kom dock filmmediet 
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att bli ett av de verktyg som även de unga tjejerna valde att ta i bruk för det 
sista mediearbetet i årskurs nio. De filmer som producerades av företrädesvis 
tjejer kom hos mig som lärare och sedermera som forskare att ge upphov till 
frågor ur ett genusteoretiskt perspektiv. Dokumentationen ställde frågor, 
utmanade, förvånade och lämnade mig ingen ro.  

En kort tid efter det att jag lämnat min tjänst som pedagog på den aktuella 
skolan framstod filmdokumentationen som ett tänkbart underlag för ett mer 
systematiskt utforskande. I anknytning till detta tog jag kontakt med eleverna 
och deras målsmän om möjligheten att få göra intervjuer i relation till film-
materialet. Detta som ett tänkbart underlag för vidare forskning. Likt i licen-
tiatstudien var det elevfilmerna som låg till grund för de samtal som kom att 
skapas under intervjutillfällena (jfr Öhman-Gullberg, 2006).  

Ett framträdande resultat i licentiatstudien var hur genusspecifika faktorer 
utgjorde ett avgörande element för hur eleverna i det ämnesintegrerade arbe-
tet om EMU valde att representera och kommunicera uppgiftens form och 
ämnesinnehåll. Dessa aspekter kan även länkas till utvärderingsmaterial och 
annan forskning om medier, där underrepresentationen av unga tjejer inom 
medieproduktioner är ett återkommande tema (Buckingham, 2003; Gilje & 
Erstad, 2005; Kearney, 2006). Dessa aspekter av elevernas bildskapande 
kom därför att fördjupas, vidareutvecklas och utgöra ett betydelsefullt fokus 
i den föreliggande avhandlingen. 

Då det redan insamlade och dokumenterade filmmaterialet från medietill-
valet kom att bilda utgångspunkt för mitt avhandlingsarbete tog jag återigen 
kontakt med de medverkande tjejerna. Önskan var att på nytt uppmärk-
samma dem om min ambition att beforska materialet. Denna förfrågan initie-
rades av att jag för de medverkande deltagarna åter ville konkretisera och 
kontextualisera det nu föreliggande sammanhanget. I detta fall var min ambi-
tion att i möjligaste mån åskådliggöra vad det kunde innebära att ställa sina 
filmer till förfogande som ett underlag för ett avhandlingsarbete.  

De nu myndiga unga kvinnorna var fortfarande positiva till att medverka i 
studien. Dock uppkom önskemål och diskussioner om möjligheten att få 
exponera filmerna utan att det skulle avidentifieras. Detta är en central och 
återkommande fråga i både licentiatstudien och i avhandlingen, därför kom-
mer jag att utveckla några etiska perspektiv på detta i metodkapitlets avslu-
tande del. 

I samband med de genusspecifika aspekterna från tidigare forskning samt 
resultatet från licentiatstudien valde jag inledningsvis att endast studera fil-
mer producerade av tjejer från medietillvalets dokumentation. De unga kvin-
norna i min studie befinner sig alla i en specifik åldersintervall och är socialt 
definierade som ungdomar. De är inordnade i ett offentligt socialisations-
system och delar en rad fysiska, psykologiska, sociala och kulturella erfa-
renheter, erfarenheten av att vara ung och tjej (jfr Bjurström, 2005). Denna 
position har under senare år bidragit till att definiera tjejer som bärare av en 
rad problematiska relationer till sin självbild. Utifrån en livlig debatt i medi-
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erna initierades teaterföreställningar, kampanjer och temadagar för att just 
stödja och uppmuntra unga tjejers självbild.10

Mitt val att ensidigt fokusera på kvinnliga representationer bidrar enligt 
min mening att problematisera dessa representationer samt att visa på en mer 
komplex och nyanserad bild av den annars totaliserande kategorin ”tjej” (jfr 
Ambjörnsson, 2004). Då avhandlingens syfte var att undersöka hur elevernas 
teckenskapande gestaltas krävdes en detaljerad närläsning av filmerna på en 
textuell nivå (Iedema, 2001; Fairclough, 1995). Denna typ av analyser pro-
ducerar i sig ett omfattande material vilket i mitt fall krävde en ytterligare 
urvalsprocess. Detta urval skedde genom att undersöka vilka av filmgrup-
perna som producerat mer än en film under det aktuella läsåret.  

Det kvantitativa urvalet resulterade i två filmgrupper, en grupp med tre 
tjejer samt Alice och Linas filmgrupp. Inledningsvis låg dessa två gruppers 
sammanlagt fem filmer till grund för analysarbetet. Samtliga filmer anspela-
de på frågor som på olika sätt kan sägas behandla representationer av unga 
tjejer i skilda sammanhang. Olikartade programgenrer möjliggjorde en bear-
betning av teman som äckel, humor, sexualitet, jämlikhet, olika former av 
ironier och överdrifter av representationen av maskulina och feminina posi-
tioner (jfr Holm-Sörensen, 1994). 

Avslutningsvis kom jag att analysera tre av de ursprungligen fem filmer-
na, samtliga filmerna är producerade av Alice och Lina. Urvalet motiveras 
av att filmerna, Hororna som aldrig kom till Berlin, Ett barn blir till och 
Jobbiga Jennifer tillsammans utgör en rik variation av olika genrer och 
aspekter på ett och samma tematiska område. I analysen är de redovisade i 
den ordning som de kom att färdigställas.  Intervjuerna genomfördes cirka en 
månad efter det att jag slutat som lärare på skolan. Jag intervjuade filmgrup-
pen vid två olika tillfällen, sammanlagd tid för gruppintervjuerna är cirka två 
timmar. 

Intervjuerna – bilden av och talet om  
Intervjun är en viktig empirisk källa och en väl använd metod inom kvalita-
tiv forskning. Samtalet och intervjun har dock kritiserats bland annat av 
Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000) vilka varnar för en rationell an-
vändning av intervjun som en metod för att samla in data om ”verkligheten 
där ute” och elevernas subjektiva värld.  

Intervjun är i sig en konstruktion av en specifik situation som är förbun-
den med ett visst socialt sammanhang. Det som framträder ur intervjumateri-
alet är inte en verklighet utanför forskningssituationen, istället ger intervju-

                              
10 Förutom mediedebatten resulterade ovan nämnda fokus i att Elverket satte upp tre pjäser 
som riktade uppmärksamheten på ungdomars villkor. Se Strandberg i Dagens Nyheter 2003-
10-30. 
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erna tillgång till de maktrelationer och diskurser som skapas inom det speci-
fika förhållandet och tidpunkten (Davies, 2003, s. 188). Då jag inte arbetat 
med observationsbaserad forskning har intervjuerna använts för att tillföra 
ytterligare perspektiv på empirins institutionella och diskursiva inramning.  

 Att gemensamt skriva ett filmmanus och genomföra en filmproduktion 
innebär förhandlingar om makt och inflytande över hur och vad som ska 
gestaltas. Detta är även något som synliggjorts i intervjumaterialet. Studiens 
intervjuer är ett slags metasamtal där eleverna rekonstruerar en arbetspro-
cess. Intervjusituationen skapar en form av förhandling mellan deltagarna i 
samtalen vilket i sig bildar en ytterligare kunskapsproduktion. Vårt sätt att 
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 an-
vändbar för den kunskapskonstruktion som produceras mellan mig, elever-
nas visuella material och deltagarna i intervjuerna (Jfr Alvesson & Deetz, 
2000). 

I samband med intervjuerna har jag valt att använda mig av en form av 
eliciteringsmetod, Foto-elicitering, vilken företrädesvis används inom visu-
ell sociologi och visuell etnografi (Rasmussen, 2004, s. 280). Metoden kan 
sägas vara sprungen ur ontologiska och epistemologiska diskussioner om 
reflexivitet och självrepresentation och har bland annat använts i samband 
med dokumentärt material där barn och ungdomar själva dokumenterar sin 
vardag (Clark-Ibanez, 2004).  

Foto-eliticeringens användning har kritiserats för att bortse från den för-
handlande situationen. Kritiken har riktats mot det som det engelska begrep-
pet antyder, ambitionen att locka eller dra ut kunskap från deltagarna om 
bildens intentioner (Pink, 2001/2007). Karaktäristiskt för metoden i samband 
med intervjuer är dock att barn och ungdomar 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, väl medveten om samtalets konstruerade natur. Det är 
deltagarnas material och val av fokus som sätter dagordningen för intervjun. 
Filmerna blir en kommunicerande länk mellan deltagarna i intervjun och mig 
som forskare. Metoden iscensätter också blickens ordning av att bli betraktad 
eller vara en betraktare. Detta menar jag får betydelse för forskarens makt-
position i förhållande till dokumentation och analys (jfr Lindgren & Sparr-
man, 2003).  

Undersökningens empiri skiljer sig från mer vanligt förekommande vi-
deoupptagningar vid klassrumsobservationer. Istället utgörs empirin av ett 
narrativt material som initierats i en skolkontext med specifika ramar och 
mål. Genom att utgå från elevernas egna filmer möjliggörs, menar jag, ett 
rikt och mångtydigt samtal som konkretiserar och lyfter fram olika former av 
värderingar, val och motsättningar som eleverna uppfattat som betydelsefulla 
under arbetsprocessens gång. Det visuella materialet stimulerar minnen och 
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återkallar tankar, känslor, handlingar, attityder och maktrelationer. Att inter-
vjua barn och ungdomar i en skolmiljö ställer stora 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, det vill säga filmerna, vid 
intervjutillfället har samtalets syfte tydliggjorts och elevernas engagemang 
fokuserats.  

Deltagarna i samtalet kan även använda intervjusituationen som ett möj-
ligt tillfälle för att realisera olika önskemål. Som forskare kan intervjun ge 
tillgång till olika former av förtroenden eller en möjlighet för deltagarna att 
pröva tidigare oformulerade tankar. I Alice och Linas fall kom min föränd-
rade position från lärare till forskarstuderande att innebära förändrade kom-
munikativa villkor. Min position som forskare kunde nu uppfylla den önskan 
av intresse och engagemang som Alice och Lina ger uttryck för i nedanstå-
ende citat.  

Lina: Nej, vi har letat efter ett bollplank ganska länge så men vi hittar inte 
någon som har riktigt tid med oss. Våra lärare har så många de måste 
hjälpa, vi skulle behöva någon som skulle ha lite mer tid kanske. 
Alice: En speciallärare! 
Lina: Jaa …
Lisa: En speciallärare?
Alice: Det är faktiskt vad jag längtat efter under hela min grundskola. 
Lina: En speciallärare som just hade tid bara. 
Alice: Ja, en som lyssnade och pratade ... och filmade.  
Lina: En som lyssnade och pratade ... och filmade. 
Alice: Någon som frågade intresserat om allt vi gör. 

Att så ingående rikta mitt intresse mot de tre filmerna som mina tidigare 
elever producerat kan diskuteras utifrån en rad etiska perspektiv. Jag vill 
dock poängtera att det är filmerna som är i fokus, inte specifikt de två film-
skaparna. Det är materialets diskursiva mönster som är undersökningens 
objekt. För att arbeta med dessa val av perspektiv har mina metodologiska 
kombinationer varit av stor betydelse för att möjliggöra mina förflyttningar. 

Eleven som aktör och medskapare 
Barns och ungdomars perspektiv behöver synliggöras och problematiseras 
genom att studera vilka utgångspunkter som ligger till grund för olika ställ-
ningstaganden inom forskning och utveckling (Qvarsell, 2003; Halldèn, 
2003, 2007). För att ge barns och ungdomars delaktighet och inflytande en 
djupare innebörd måste det innebära att deras erfarenheter får betydelse ge-
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nom att den tillvaratas och bildar underlag för såväl skolans undervisning 
som forskning (Pramling & Sheridan, 2003).  

Vad betyder det då att som pedagog och forskare att konstruera ett barn 
och ungdomsperspektiv? Adultocentrism är ett begrepp som Lars Dencik 
(1995) använder när han försöker karaktärisera ett dominerande perspektiv 
hos barn och ungdomsforskning där synen på barnet ofta präglas av en ob-
jektifiering, där barnet ses som mottagare, offer eller föremål för åtgärder 
(a.a., s. 78). Detta perspektiv är dominerande när det gäller material som 
inkluderar barns och ungdomars relationer till film och populärkultur (Buck-
ingham, 2000; Danielsson, 2002). Att ta utgångspunkt i elevernas egna rörli-
ga bilder innebär för mig att jag även uppmärksammar hur dessa ingår som 
en del av barn och ungas demokratiska fri- och rättigheter (Hansson & 
Sommansson; 1998; Lind & Åsén, 1999). Elevernas tolkningar av de aktuel-
la skoluppgifterna styrs av den sociala situation som råder i den specifika 
skolkontexten.  

I min text använder jag mig av begreppet elev som en beskrivning av 
barns och ungdomars position utifrån en skolkontext. Dock fungerar begrep-
pet även som ett osynliggörande av klass, kön och etnicitet. Min strävan 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. Det är 
elevers perspektiv som står i fokus.  

Genom att göra en distinktion mellan elevperspektiv och elevers perspek-
tiv, vill jag poängtera hur isärskrivningen av orden syftar till att förstå något 
utifrån elevens synsätt. En möjlighet att synliggöra barn och ungdomars egna 
representationer (jfr Halldèn, 2003). Denna distinktion kan även relateras till 
diskussionen om barnkultur och barns kultur (jfr Hansson & Somansson, 
1998; Gråhamn & Thavenius, 2003; Sparrman, 2002, 2006). Barnkultur är 
kulturproduktioner som är producerad av vuxna för barn, till skillnad mot 
barns kultur vilket poängterar en önskan om att lyfta fram barns egna röster 
och gestaltningar. Detta är i analogi med hur jag valt att använda mig av 
elevers perspektiv.  

Genom att uppmärksamma hur visualitet kan tillskrivas ett aktörskap 
uppmärksammas villkoren för de omdisponeringar som krävs för elevernas 
delaktighet och meningsskapande. Det räcker inte att som elev ha tillgång till 
ett ”språk”, vad som är möjligt att göra och säga är även en social och kultu-
rell förhandlingsfråga och i och med det underkastad etiska och estetiska 
reflektioner (Lind, 2006, s. 140).  

I skolans sociala praktik är kunskap och makt alltid en närvarande aspekt 
av det som sker. Makt varken innehas av lärare eller elever utan kommer till 
uttryck i mötet dem emellan (Davies, 2003). Detta blir synligt i relation till 
ett specifikt ämnesinnehåll eller arbetssätt och orsakerna bakom dessa. Att 
förstå makt och inflytande på detta sätt är att betona elevernas aktiva 
medskapande roll i klassrummet (Forsberg, 2005). Eleven blir inte bara ett 
passivt offer för olika faktorer. Att vara elev kan givetvis karaktäriseras som 
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en underordnad position inom en institution som skolan. Att som forskare ta 
elevers perspektiv är en konstruktion som ger tillgång till en annan form av 
position, andra blickar och erfarenheter.  

Studiens empiri bygger på två former av representationer; vad eleverna i 
intervjusituationen valt att berätta om och synliggöra för mig som forskare 
samt elevernas filmer. De elever som blir synliga i empirins visuella materi-
al, är resultatet av val och ställningstaganden i samband med skoluppgiftens 
genomförande. Det är 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 Lina, Alice eller Bob Roy som agerar i de rörliga bilderna, utan det är 
filmberättelsens olika karaktärer som erbjuder skilda handlingspositioner.  

Två filmgrupper i den tidigare licentiatstudien valde andra representa-
tionsformer för sina filmer för att undvika att synliggöras i bild (Öhman-
Gullberg, 2006). Lösningen blev att arbeta med animeringar och collage, där 
inte bara eleverna tagit kontroll över betraktarens blick utan även över hur 
innehållet iscensatts. Att ta makt och kontroll över representationerna är 
även en av utgångspunkterna för de två unga tjejerna i avhandlingen. De 
väljer till skillnad mot filmgruppen i årskurs sex, att i högsta grad ta plats 
och synliggöras som filmkaraktärer i sina gestaltningar.  

Reflektion över en semiotisk process 
Det multimodala perspektivet tydliggör hur vi kommunicerar genom en 
mängd olika media och resurser för representation. För att i en avhandling 
diskutera och problematisera denna ansats krävs att vi använder ord för att 
språkliggöra de resultat och kunskaper som studien visar (Lindstrand, 2006). 
Som forskare uppmärksammas jag dock på det problema det innebär att om-
sätta olika former av till exempel tonlägen, schatteringar av ljus eller kropps-
språk till ett skriftligt material.  

Vilken funktion och styrka de olika resurserna för representation erbjuder 
skiftar från olika sammanhang och ändamål, detta är något som poängteras i 
det multimodala perspektivet. Vad som kommuniceras är beroende av hur 
något kommuniceras. Att välja en specifik uttrycksform är också att välja ett 
visst innehåll. Valet av kommunikationsform visar även hur vi som produ-
center förstått något. Genom att betona vissa perspektiv eller framhäva vissa 
aspekter konstrueras olika världsbilder. Tolkningar och läsningar av texter 
sker förutom detta alltid utifrån specifika intressen och inramningar. 

I den föreliggande analysen inkluderas stillbilder från filmerna, men dessa 
representationer kommer aldrig att kunna återge de kvaliteter som elevernas 
rörliga bilder utgör. Att överföra och transkribera både visuella och verbala 
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utsagor kan sägas utgöra en semiotisk process och innefattar olika former av 
översättningar och transformationer (Kress 2003; Lindstrand, 2006).  Trans-
kriberingen av film är även en form av teckenskapande. Arbetet med att 
bearbeta och analysera data är en förändringsprocess.  

Som forskare är det min uppgift att ge läsaren en möjlighet till tolkning 
som kan går utöver den primära och partiella förståelsen. Detta sker genom 
analys och tolkning av materialet i relation till studiens teoretiska begrepp 
och perspektiv. I konstruktionen av en avhandlingstext som helhet är det 
forskaren som strukturerar och organiserar sin text. Det är jag som valt meta-
forer, stilgrepp och retoriska former för den språkliga representation som 
min avhandlingstext utgör (jfr Bergman, 2007). Bearbetningen av data är ett 
arbete som pågått under en lång tid och involverat en rad olika processer. De 
olika verbala och skriftliga materialen har omformats och förändrats under 
en rad olika läsningar. Detta har i sin tur inneburit ytterligare transfor-
meringar av arbetets förutsättningar.  

Parallellt med detta har läsning av ny litteratur och andra teoretiska per-
spektiv tillkommit och exkluderats. Med detta vill jag poängtera hur arbetet 
på intet sätt utvecklats i en linjär process utan mer präglats av ett nätverk av 
olika skeenden. De färdiga texterna har efterhand formats i relation till detta 
ibland ogenomträngliga arbete. I föreliggande avsnitt visar jag på de ut-
gångspunkter och val som så småningom kom att ligga till grund för den 
slutgiltiga formen av min studie. 

Analys – bearbetning av data 
Min förförståelse och närhet till studiens forskningsfält har varit av avgöran-
de betydelse för valet av studiens metodologiska ansats. Detta utgör själva 
grunden för vilken typ av förflyttningar som blivit möjliga för mig som fors-
kare. De semiotiska analysverktygen kan tyckas bryta sönder och fragmente-
ra elevernas filmer. Detta menar jag dock är en viktig strategi för att kunna 
handskas med förförståelsens och närhetens fallgropar. Att bryta upp, frag-
mentera och finfördela filmernas helhet tjänar på så vis till att främmandegö-
ra materialets välkända praktik. Istället kan det bli möjligt att se nya mönster 
och strukturer.  

De tre metafunktionerna erbjuder läsaren en möjlighet att följa filmernas 
komplexa struktur och en kritisk blick till analysens antagande och min tolk-
ningsposition. Ambitionen i avhandlingen har varit att arbeta textnära utan 
att släppa fokus på den sociala betydelsen av elevernas teckenskapande. 
Valet av en socialsemiotisk teori erbjuder ett perspektiv som intresserar sig 
för de sociala och kulturella sammanhang vilka samverkar inom de gestalta-
de representationerna. Berättandet i filmerna sker genom det innehåll och 
den form som eleverna valt för sin film. Analysverktyget uppmärksammar 
även hur publiken tilldelas olika tolkningspositioner, samt möjligheten att se 
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bruket av filmernas tekniska funktioner. Filmanalysen är strukturerad i en-
lighet med en vidareutveckling av Hallidays tre metafunktioner, ideationell, 
interpersonell och textuell metafunktion (Halliday, 2004; Jewitt & Oyama, 
2001, s. 140).  

Studiens intervjumaterial behandlas separat från de visuella utsagorna och 
analyseras utifrån ett diskursivt och kontextuellt perspektiv. Elevernas tal om 
filmproduktionen fungerar främst som en form av kontextualisering av fil-
mernas samtid och dess didaktiska perspektiv. Det är filmmaterialet som har 
satt agendan för vad och vilka teman som kommit att skapas i samtalen mel-
lan mig och de två medverkande eleverna. De verbala utsagorna menar jag, 
ger tillgång till en annan form av kunskap och erfarenheter än analysen av 
filmerna. Intervjuerna bidrar till att ge ett utvidgat perspektiv på filmens 
kontextuella och diskursiva sammanhang (Iedema, 2001). De verbala utsa-
gorna har även i denna delstudie strukturerats, bearbetats och tolkats och i 
relation till tre av de fyra stratan, diskurs, design, produktion och distrubu-
tion inom multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 2001a).  

Den fjärde stratan distrubution är inriktat mot den tekniska distributionen 
och de omarbetningar som sker genom till exempel redigeringar, nya inspel-
ningsformat för bild, ljud och text. Då omarbetningar och interaktionen mel-
lan publiken och producenterna inte är i fokus för studiens forskningsfrågor 
är denna dimension exkluderad ur undersökningen. Genom diskurs, design
och produktion blir det möjligt att lyfta fram hur det meningsskapande arbe-
tet utvecklas och transformeras genom de olika stratan. De har fungerat som 
ett analytiskt raster för undersökningen av elevernas tal om filmproduktio-
nens utgångspunkter, design och villkor runt produktionen.  

Under arbetets gång har formen för analyskapitlet transformerats och växt 
fram. De tre metafunktionerna har utvecklats till en förhållandevis deskriptiv 
struktur. Därefter följer en analys av filmen som helhet där jag även för in en 
genusläsning av materialet och fördjupar analysens tolkande karaktär. Det 
multimodala perspektivet och den socialsemiotiska teorin är inte som Carey 
Jewitt och Umiko Oyama poängterar: ”an end in itself. It is meant as a tool 
for use in critical research. It only becomes meaningful once we begin to use 
its resources to ask questions” (2001, s. 136). Jewitt och Oyama poängterar 
behovet av att kombinera flera teoretiska och metodologiska ingångar i det 
omfattande material som den multimodala och socialsemiotiska ansatsen ger 
tillgång till.  

Efter filmens sammanfattande tolkning följer analysen av intervjumateria-
let, de verbala utsagorna. Genom samtalen inordnas och belyses filmernas 
institutionella och diskursiva praktik. Den diskursiva inramningen bidrar till 
att synliggöra olika aspekter av filmens diskurser, design och produktion.  
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Metafunktionerna 
Bilder behandlas ofta som förgivet tagna avbildningar. För att visa på hur 
dessa representationer bygger på sociala och kulturella konventioner behöver 
vi få tillgång till olika former av analysverktyg. På så sätt vidgas referensra-
marna för olika tolkningsalternativ. Valet av analysverktygen får konsekven-
ser för vad som görs synligt. För att läsaren ska följa med i de relativt ingå-
ende undersökningarna av de tre filmerna, Hororna som aldrig kom till Ber-
lin, Ett barn blir till och Jobbiga Jennifer, presenteras inledningsvis de verk-
tyg som ligger till grund för filmanalysen.  

De tre metafunktioner är konstituerade utifrån ett antagande om att alla 
kommunikativa handlingar måste motsvara tre typer av anspråk för att kunna 
representera världen. Den ideationella metafunktionen inriktar sig på filmens 
vad, hur olika individer, platser, situationer och händelser representeras. Den 
interpersonella metafunktionen handlar om filmens hur, till exempel valet av 
perspektiv och bildutsnitt, vilket får betydelse för hur vi som publik positio-
neras och hur vi kan tolka de anspråk som görs i filmerna. För att dessa re-
presentationer tillsammans ska fungera som en sammanhållande och väl-
fungerande text belyses dess textuella organisering (Jewitt & Oyama, 2001; 
Iedema, 2001, Lindstrand, 2006).  

En texts övergripande mening uppstår i samspelet mellan dessa tre meta-
funktioner. Dessa kommunikativa aspekter inbegriper även olika roller och 
aktörsskap. Kress och van Leeuwen har utvecklat ett resonemang om deltag-
ande och interaktivitet i visuell kommunikation (1996/2006, s. 119). I analy-
sen av filmerna används en terminologi som uppmärksammar det inre och 
yttre teckenskapande som sker mellan den kommunikativa situationens olika 
deltagare.  

De platser, ting eller människor som representeras i filmerna benämns 
som representerade deltagare. När vi är inbegripna i att kommunicera med 
andra genom de tecken som producerats i en text, benämns vi som interakti-
va deltagare. Detta uppmärksammas i filmanalysen främst genom hur vi 
som betraktare blir placerade genom olika val av perspektiv, kameravinklar 
eller en specifik modalitetsmarkör.  

De olika deltagarpositionerna synliggör min egen roll som uttolkare och 
interaktiv deltagare. Ett meddelande inbegriper en förhandlingssituation där 
jag som betraktare inte självklart accepterar eller kan läsa av den givna posi-
tionen som filmproducenterna erbjuder. Hur publiken kan tolka det som 
kommuniceras bygger på dess erfarenheter och intressen. I följande text 
utvecklas och fördjupas metafunktionernas mer specifika analysverktyg och 
begrepp. 
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Ideationella metafunktioner 
Filmernas ideationella metafunktioner fokuserar på hur olika resurser för 
representation används för att gestalta filmens representerade deltagare. I 
analysen studeras hur dessa resurser används för att representera aspekter 
och tolkningar av den värld vi lever i. Följaktligen blir det möjligt att fråga 
vilka personer, platser, artefakter som representeras i bild.  

Frågor om vem gör vad med eller mot vem och var, medverkar till att för-
tydliga vad som är centralt på denna analysnivå (Iedema, 2001; Jewitt, 2006; 
Lindstrand, 2006). Vi kan ställa liknande frågor till alla resurser för repre-
sentation som samspelar i en text. En viktig uppgift inom den ideationella 
metafunktionen är organisationen av tids- och rumslogiken, det som i språk-
liga sammanhang betecknas som syntax (Jewitt & Oyama, 2001). Detta kan 
även sägas vara karaktäristiskt för filmens specifika berättarspråk och me-
ningspotential.  

I en tidsbaserad representationsform handlar det om att organisera och 
ordna strukturer eller sekvenser. Detta kan till exempel gälla inom musik 
eller inom språkliga sammanhang. I rums- och platsbaserade representatio-
ner skildras var saker finns eller är placerade, detta organiseras genom linjer, 
mönster, färger eller former. Dessa aspekter är framträdande inom till exem-
pel bild och arkitektur. 

De ideationella meningarna i en text domineras av två typer av represen-
tationer: De narrativa och de konceptuella (Iedema, 2001; Jewitt, 2006; 
Lindstrand, 2006). I de narrativa representationerna gestaltas deltagarna vi-
suellt genom något de gör eller något som händer dem. Konceptuella möns-
ter representerar den visuella gestaltningen som tillhörande en kategori eller 
bärare av en specifik karaktäristik. Inom speciellt rörlig bild har dock dess 
representativa mönster mera dynamiska och föränderliga funktioner än de nu 
beskrivna definitionerna. Hur de narrativa och konceptuella representations-
formerna används kan säga oss något om de diskurser som är verksamma 
inom en specifik text (Jewitt, 2006, s. 43). 

Interpersonella metafunktioner 
I analysen av filmerna undersöker denna metafunktion hur olika former av 
resurser för representation styr och reglerar skapandet av interaktionen mel-
lan dess representerande deltagare och dess interaktiva deltagare (Iedema, 
2001; Jewitt, 2006; Lindstrand, 2006). De filmproducerande unga kvinnorna 
har valt olika kameravinklar, bildutsnitt och perspektiv vilket konstruerar 
olikartade relationer mellan de representerande och interaktiva deltagarna. 
De olikartade positionerna ger oss tillgång till en rad skiftande utgångspunk-
ter för hur det kan bli möjligt att förstå och handla. Den interpersonella me-
tafunktionen synliggör olika former av maktpositioner. Tre aspekter är av 
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särskild betydelse när det gäller att iscensätta olika former av kommunika-
tion; distans, kontakt, synvinkel och perspektiv/point of view (Kress & van 
Leeuwen, 1996/2006, Jewitt, 2006). Närhet och distans är betydelsefullt för 
skapandet av informella och formella relationer. Ett mycket sofistikerat soci-
alt tecken på vilken relation som etablerats mellan två personer är hur vi kan 
närma oss varandra.  

Hur kameran placeras är ett betydelsefullt verktyg inom den interperso-
nella nivån. Detta kan skapa en upplevd relation av intimitet och vänskap 
eller distanserat betraktande. Kamerans placering fungerar som en resurs för 
att skapa symboliska relationer mellan de representerade deltagarna och de 
interaktiva deltagarna. I rörlig bild sker detta på ett långt mer dynamiskt sätt 
än inom en stillbild. Detta kan realiseras på två sätt, antingen genom subjekts 
– eller kamerainitierad rörelse (Kress & van Leeuwen, 1996/ 2006, s. 261). 
Den subjektsinitierade utgångspunkten innebär att det är bildens represente-
rade deltagare som är rörlig och initierar förändringar, kamerapositionen är 
fast. I den kamerainitierade utgångspunkten är det producenten, filmaren 
som arbetar med rörlig kamera. I det rörliga kameraarbetet involveras be-
traktaren, de interaktiva deltagarna på ett mer öppet och närvarande sätt. Till 
skillnad mot den fasta kameran som skapar en dokumenterande och mer 
objektiv attityd till det som representeras. Kamerans zoom kan i en och 
samma scen arbeta med olika typer av positioner.  

Den synvinkel som betraktaren erbjuds är en annan betydelsefull resurs. 
Olika typer av vinklar ger mer eller mindre engagemang. Från en framifrån 
avbildad person med maximalt engagemang till en från sidan, sned vinkel, 
vilket realiserar ett betraktande från en mer exkluderad position.  

Perspektivet är ett annat mycket kraftfullt erbjudande om makt eller makt-
lös position. Att se ner eller upp till någon, kan enkelt realiseras med hjälp 
av kamerans placering. Att som interaktiv deltagare positioneras på jämställd 
nivå involverar betraktaren till ett erbjudande om en jämlik relation.  

Blickens betydelse för skapande av upplevd kontakt är mycket betydelse-
full. Kress och van Leeuwen använder sig av demand/kräva och of-
fer/erbjuda i sitt försök att karaktärisera interaktionen mellan de represente-
rade och interaktiva deltagarna (1996/2006, s. 119). Genom att rikta blicken 
mot publiken och etablera en ögonkontakt med deltagarna ”krävs” något 
symboliskt av dess åskådare. I bilder där de representerade deltagarna inte 
etablerar en relation med publiken genom ögonkontakt ”erbjuds” vi istället 
en möjlighet att involveras, en lägre form av engagemang. Inom rörlig bild 
sker detta dock på ett mer flytande sätt där den representerade deltagaren 
plötsligt kan vända sin blick mot kameran. Detta poängterar hur vanligt det 
är inom rörlig bild att olika typer av dimensioner framträder inom samma 
text (a.a., s. 258).  

De nu beskrivna semiotiska erbjudandena är alla förknippade med vad vi 
skulle kunna karaktärisera som seendepraktiker eller bildkonventioner som 
är väl etablerade i västvärldens visuella värld. 
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Textuella metafunktioner 
I denna tredje metafunktion analyseras hur de tre filmernas helhet, dess 
kommunikativa organisering sker. Här studeras hur olika resurser för repre-
sentation är organiserade till en integrerad helhet (Iedema, 2001; Jewitt, 
2006; Lindstrand, 2006). Det pekar på hur scener, klipp och ljud struktureras 
för att bilda en väl fungerande sammanhängande text. Här handlar det om att 
dessa funktioner ska fungera såväl internt inom texten, som externt inom de 
sociala sammanhang för vilken den producerats (van Leeuwen, 2005, s. 
288). Iedema poängterar hur den rytmiska organiseringen väver samman tal, 
rörelser och ljud, för att kommunicera en fungerande text (2001, s. 192). Den 
textuella funktionen studerar kompositionen av den färdiga filmen. Förmå-
gan till kompression och fördröjning av tid och rum är något som är specifikt 
för filmens meningspotentialer.  

Hur rörlig bild organiseras kan även länkas till olika former av genrer och 
berättarstilar. Detta har inom filmens historia varit föremål för en rad olika 
inriktningar och synsätt på representation (Iedema, 2001). Att idag lära sig 
om film och filmskapande efter en traditionell matris av anslag, presentation 
och fördjupning, konfliktupptrappning, upplösning och avtoning är bara en 
av de otaliga berättarstrukturer som kan fungera som en retorisk figur för en 
tänkt berättelse.  

Den klassiska Hollywoodkonventionen är idag kompletterad med en rad 
olika typer av genrer och upplösningar av fakta och fiction (Bordwell, 
2003/2004). Trots tydliga tecken på hur globaliseringen medfört att vissa 
berättarkonventioner dominerar inom medieindustrin uppvisar de sen-
moderna medierade utsagorna en större mångfald. Upplösningar av doku-
mentärer, nyheter, narrationer och konstfilm är idag utmärkande tecken för 
en samtida mediediskurs (Bolter & Grusin, 1999; Kearney, 2006). 

Sex strukturella kategorier 
I analysen av filmerna använder jag mig av sex strukturella kategorier. De 
sex kategorierna innefattar representativa stillbilder, tagningar/klipp, scener, 
sekvenser, generiska nivåer samt filmen som helhet. Dessa grupperingar 
motsvarar allmänna analytiska kategorier inom filmmedieanalyser (jfr Iede-
ma, 2001; Bordwell, 2003/2004).  

Användningen av analysenheten stillbild indikerar ett val av en framträ-
dande enskild bild i till exempel en längre tagning eller scen. En tagning är 
en längre sammanhållen filmsekvens utan klipp. Kameran förflyttas inte 
annat än horisontellt, som panorering, eller vertikalt, som i en tiltning.  

En scen definieras av flera tagningar vilka hänger samman genom tid och 
plats. En sekvens kan konstrueras genom två logiker, tid och plats. Denna 
analysnivå innefattar en rad sammanhängande scener vilka inte är styrda av 
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en tids- och platslogik utan är sammanlänkade genom tematiska och följdrik-
tiga logiker. En sekvens innehåller en rad olika tagningar och scener ur skil-
da tids- och rumsliga kontexter men som behandlar samma tematik.  

Den generiska nivån utmärks av scener som markerar att här händer något 
viktigt som påverkar filmens berättarstruktur. Detta realiseras oftast genom 
en förändring av de representerade deltagarnas positioner eller karaktäristik. 
Förändringar av ett soundtrack, eller att ett miljöbyte signalerar en föränd-
ring inom den representerade narrationen (Iedema, 2001, s. 191). Detta blir 
även avgörande för hur det kan bli möjligt att anknyta dramatiseringen till 
olika former av genrer.  

Inom Filmen som helhet diskuteras filmens sammanfattande struktur och 
klassificering av genre. Distinktionen av narrativa eller dokumentära genrer 
kan peka mot olika former av sociokulturella, ekonomiska och symboliska 
aspekter och dess tillhörande ordning (a.a.). De dokumentära och faktabase-
rade skildringarna representeras som upplysande och de berättande narrativa 
genrerna som dramatiserade fictions.  

Narrativa konstruktioner byggs upp kring en problematik eller en mot-
sättning. I den klassiska Hollywoodstoryn kräver problemen sin lösning. 
Berättelsen och dess representerade deltagare driver handlingen framåt och 
på så vis även dess struktur (Bordwell, 2003/2004: Iedema 2001). Den do-
kumentära genren hävdar sig genom att vara realistisk i sin innehållsmässiga 
form. Den arbetar med argument och beskrivande ordningar och hur dessa 
kan länkas samman. Till skillnad mot den narrativa genren arbetar den do-
kumentära vanligtvis med en logisk tidsbaserad struktur (Iedema, 2001, s. 
190).  

Etik i en samtida offentlighet 
I en samtid där gränsen mellan det offentliga och privata på många sätt kan 
sägas vara på väg att suddas ut, inte minst vad det gäller användningen av 
olika former av digitala medier, är förhållandet till konfidentialitetskravet 
något jag ägnat en del tid i mitt inledande arbete. Möjligheten av att expone-
ras i såväl nära välkända sammanhang som i okända rum är ett problem-
komplex för såväl forskning som vardagliga etiska ställningstaganden. Ut-
ifrån dessa villkor blev min forskningsetiska hållning även en källa till dis-
kussion bland eleverna i både licentiat- och avhandlingsarbetet.  

I samband med att jag informerade om omständigheten kring att anony-
misera intervjuerna och min tystnadsplikt kom en rad etiska dilemman upp 
till granskning. Eleverna var stolta över att få delta i min studie men besvik-
na över att deras filmer inte fick exponeras utifrån deras önskan om en of-
fentlighet. Detta gällde främst eleverna i licentiatstudien (Öhman-Gullberg, 
2006). Denna problematik kan till viss del hänföras till samtida diskussioner 
om förskjutning från etik och värdefrågor mot estetik och konsumtion (jfr 
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Bauman, 1993/1995). Detta menar jag gör skolan till en betydelsefull plats 
för dialoger, möten och motstånd.  

Intresset och behovet av samtal om etiska koder och regleringar är mer än 
någonsin viktigt i en samtid vilken präglas av en form av dubbelhet där upp-
lösningen av gemensamma och stabila värden samverkar med föreskrivna 
plikter och ansvar (a.a., s. 12). Denna ambivalens visar inte bara på ett etiskt 
dilemma i relation till konfidentialitetskravet utan även på representations-
problem i samband med att använda barns och ungdomars bilder som källa 
för forskning (jfr Lindstrand, 2006). 

 Jag har bearbetat elevernas gestaltningar i relation till forskningsetiska 
krav, vilket bland annat inneburit att stillbilder publicerats och tagits ur sitt 
sammanhang. Detta är även etiskt problematiskt i förhållande till studiens 
kunskapsintresse, trots det har jag valt att låta de etiska aspekterna överväga 
(jfr Pettersson, 1994).  

Studien berör endast det aktuella skolarbetet och empirin inkluderar inga 
personuppgifter om de berörda elevernas sociala eller ekonomiska bakgrund. 
Initialt är filmerna inte ett insamlat forskningsmaterial utan elevernas egna 
representationer av en skoluppgift. Intervjuerna är även de representationer, 
dock från en helt annan genre, forskningsintervjun. De har avidentifierats 
och är inte möjliga att knyta till person eller berörd klass. Intervjuerna kan 
dock sägas inkludera konstruktioner av ett material som utlämnar elevers 
handlande. 

I dialog om ”verkligheten” 
Min ambition har under projektet varit att bilderna ska vara en central del av 
texten. Jag har arbetat med ett visuellt material som inkluderar unga männi-
skor. Detta har medfört att publiceringen av bilder på olika sätt exponerar 
eleverna. Filmens stillbilder har dock manipulerats i ett redigeringsprogram 
för att avidentifiera personerna i bild. I samband med detta har jag innan 
publiceringen varit i klasserna vid två tillfällen för att visa och diskutera det 
visuella materialet. Jag har samtalat om publicering med var och en av de 
elever som varit berörda. Då det är mycket svårt att som deltagare i ett 
forskningsprojekt kunna göra sig en bild av hur och på vilket sätt olika upp-
gifter kommer i bruk är det min uppfattning att någon form av dialog är av 
största vikt. Jag är väl medveten om att mitt projekt har en relativt liten om-
fattning, dock menar jag att utbyten och en dialog med berörda inom ett 
forskningsprojekt är av stor betydelse.  

Att lämna tillbaka erfarenheter och kunskaper från ett forskningsprojekt 
är viktigt för den allmänna betydelsen av hur forskningsresultat kan förstås, 
känslan av meningsfullhet vid medverkan i ett projekt och för forskningens 
ställning i samhället i stort. Inte minst i relation till unga människors villig-
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het att inte bara medverka i framtida studier utan också för att skapa ett in-
tresse och förståelse för forskning som profession.

I samband med att jag avslutat min licentiatstudie återvände jag till de två 
berörda klasserna för att redovisa mina tolkningar av den då aktuella under-
sökningen (Öhman-Gullberg, 2006). Detta för att förtydliga mitt syfte med 
studien och för att elevernas skulle förstå i vilket sammanhang mitt då avslu-
tade arbetet ingick. I samband med detta försökte jag inför eleverna göra en 
jämförelse mellan mitt eget arbete som forskarstuderande och deras arbets-
uppgifter i skolan. Denna jämförelse kom att utmana utgångspunkten för min 
position som forskare men även vad det innebär att vara elev.  

Jag beskrev min egen forskning som en form av gesällarbete, skoluppgift, 
där jag precis som eleverna måste uppvisa en förståelse för de förväntade 
målen med arbetet. Dessa ska sedan bedömas och förhoppningsvis resultera i 
ett godkännande. Redovisningen av mitt licentiatprojekt kom att bli orsak till 
en fundering från en av tjejerna i främre raden som räckte upp handen: Så 
det här har alltså inget med verkligheten att göra?

Att skola och undervisning inte har något med upplevelsen av menings-
fullhet och ”verklighet” att göra är givetvis drabbande. Genom att koppla 
samman mitt forskningsarbete med elev/studentperspektivet förpassades i ett 
slag min verksamhet till en utbildningsdiskurs. Vilket i sin tur förminskade 
den unga kvinnans tidigare upplevelse av att medverka i något betydelsefullt. 

Efter att ha hämtat mig från frågans mer djupgående dimensioner och in-
nebörder försökte jag berätta om att studien förväntades täcka en brist på 
forskning om äldre elevers arbete med visuella uttryck i en institutionell 
sammanhang. Den unga tjejens fråga uppmärksammar dock skolan som en 
arena för en form av ickekvalificerande verklighet, men även en önskan om 
att som elev bidra till att skapa mening och betydelse i en annan offentlighet. 
Min ambition är att dessa önskemål ska tillfredsställas i den föreliggande 
avhandlingen. Strävan är att belysa den komplexitet som präglar de estetiska 
och kommunikativa aspekterna av elevers lärande.  
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5 Analys  

Inledning 
Filmerna som analyserats i avhandlingen är samtliga producerade av film-
gruppen Spider Art, bestående av Lina och Alice. De är resultatet av ett års 
arbete inom tillvalsämnet media i årskurs nio. I de studerade profilklasserna 
är medietillvalet en av tre lokala valmöjligheter, tillvalen är en fördjupning 
av klassernas karaktärsämnen slöjd och bild.  

De tre tillvalen media, hantverk och bild och form är schemalagda tre 
timmar i veckan. Den studerade filmproduktionen kom dock att ägnas långt 
mer tid än de schemalagda timmarna. Både elevernas engagemang och svå-
righeten att begränsa arbetet gjorde att deras fritid togs i anspråk. En av fil-
merna i studien, Hororna som aldrig kom till Berlin, kom delvis att produce-
ras i en schemamässig gråzon, då de två kamraterna uteblev från sin planera-
de praovecka och istället arbetade med filmproduktionen.  

Tillvalets erbjudande om att arbeta med olika medier och en egen vald 
tematik, skapade förutsättningar för Alice och Lina att iscensätta för dem 
viktiga och angelägna frågor. För att tolka och bearbeta en rad motsägelse-
fulla föreställningar använder de sig av rörlig bild och synliggör därigenom 
betydelsefulla frågor i samtiden. 

 Studiens tre filmer är producerade i en tid då uppmärksamheten på unga 
kvinnor i såväl massmedier som offentlig debatt var tämligen intensiv. De-
batten fokuseras till stor del på de problem denna grupp unga tjejer ansågs 
vara bärare av. Dåligt självförtroende, en ökad kroppsfixering, tjejer som 
skär sig och sexuell utsatthet var en del av de föreställningar som på många 
sätt skapade och definierade unga tjejer mellan barndom och vuxenvärld 
(Ambjörnsson, 2004, s. 29). Även teateruppsättningar och andra kulturpro-
duktioner berörde frågan. 

Samtidigt engagerade sig olika myndigheter i dessa frågor. Under hösten 
2003 startade Socialdepartementet projektet Flicka. Den ökade sexualise-
ringen i medierna angavs som ett av huvudskälen till varför projektet var 
nödvändigt. Projekt Flicka skulle framför allt handla om unga flickors själv-
bild och hur man påverkas av att växa upp i ett allt mer kommersialiserat och 
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sexualiserat samhälle.11 Näringsdepartementet satsade under den aktuella 
tidsperioden särskilda medel för att så många gymnasieungdomar som möj-
ligt skulle konfronteras med frågor om jämställdhet och sexualitet genom att 
se Lukas Modyssons Lilja 4-ever (Lindgren, m.fl, 2005, s. 16). Så såg den 
samhälleliga och institutionella inramningen av elevernas bildskapande ut.  

I Alice och Linas arbete bidrog även filmer som Hipp Hipp Hora (2004), 
Virgin Suicide (1999) och ett jämställdhetsmaterial från Elevkampanjen till 
skapandet av nya tankar och idéer i deras filmprojekt.  

Hororna som aldrig kom till Berlin 
Alices och Linas film har i min empiri gått under arbetsnamnet skolkfilmen, 
främst för att ersätta filmens långa titel Hororna som aldrig kom till Berlin.
Arbetsnamnet är även förknippat med det faktum att filmen till största delen 
är producerad under en praoperiod i grundskolans årskurs nio. Istället för att 
skaffa sig egna praoplatser valde de två tjejerna att stanna hemma och pro-
ducera en film. 

Den analyserade filmen är sammanlagt fyra minuter och fyrtio sekunder. 
Inledningsvis undersöks filmen utifrån de tre metafunktionerna, ideationell, 
interpersonell och textuell analys (Iedema, 2001). Därefter följer en sam-
manfattande tolkning av analysens resultat. I den sammanfattande tolkningen 
av filmen som helhet för jag in ett genusperspektiv i tolkningsfasen.  

För att förankra filmproduktionen i dess didaktiska sammanhang under-
söker jag delstudiens andra representationsform, de verbala utsagorna. Inter-
vjumaterialet med Alice och Lina tolkas och struktureras genom tre me-
ningsskapande stratan, diskurs, design och produktion.  

Ideationell analys  

De ideationella metafunktionerna visar hur olika resurser för representation 
tas i bruk för att gestalta olika aspekter av den värld vi lever i. De betydelser 
som skapas genom de ideationella funktionerna presenteras i form av egen-
skaper och relationer mellan artefakter, platser och personer, filmens repre-
senterade deltagare (Iedema, 2001; Jewitt, 2006; Lindstrand, 2006). 

Alice och Linas film inleds med några melankoliska ackord vilka vävs 
samman med det ljud som uppstår genom att någon slår in siffror på en tele-
fons knappdisplay. Det melankoliska anslaget byggs även upp av musik-
styckets första strofer: I left my school, I left my job, you saw me look like a 
slob. Innehållet i texten förstärker anslaget av dyster melankoli. Musiken, 
som framförs av duon Belle & Sebastian, är en och samma genom hela  

                              
11http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e595133ee44601133f0f81cf00
05/Projekt_Flicka.pdf Ungdomsstyrelsen har genomfört utvärdering av Projekt Flicka mål.  
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Bild 1. Telefonens Knappdisplay                Bild 2. Filmens inledande verbala utsaga 

filmen och bildar en form av ledmotiv för berättelsen. Hur ungdomar använ-
der sig av olika medier har inflytande på deras möjligheter att förhålla sig till 
tid, rum och sociala relationer. Därför är det intressant att se hur filmens 
inledande närbild fokuserar ett kommunikativt tecken – telefonen. Telefonen 
har likt filmen en möjlighet att bygga upp relationer till andra människor 
genom att upphäva tids- och rumsliga logiker.  

Kameran följer hur telefonluren lyfts upp mot en ung kvinnas ansikte. 
Hon presenteras i en närbild, i profil. Den unga kvinnan sitter i en hemlik 
miljö och ska just inleda ett telefonsamtal. Att miljön refererar till ett hem 
har att göra med de föremål som blir möjliga att skymta i bildutsnittets bak-
grund. En gitarr och ett överfullt skrivbord med pärmar och böcker av olika 
slag antyder att rummet har en informell karaktär. Den unga kvinnan får 
uppenbarligen svar, eller kommer till en telefonsvarare: Hej Lisa, jag tänkte 
bara berätta varför Lina och jag inte varit i skolan de senaste dagarna. Ge-
nom denna replik blir den unga kvinnan representerad som varande skolelev. 
Detta synliggör även skolan som en dold men betydelsefull del av berättel-
sen. Efter filmens inledande anslag presenteras filmtiteln med vit text mot 
svart bakgrund, Hororna som aldrig kom till Berlin. Därefter följer en längre 
sekvens av scener som alla utspelar sig en klar och solig höstdag utanför ett 
större flerfamiljshus. Två unga kvinnor leker i höstlöven på en gårdsplan. 
Uppspelta och glada kastar de löv ömsom på varandra eller bara upp i luften. 
Att de har roligt går att uppfatta genom deras lekfulla kroppsrörelser, men  

Bild 3 – 4. Lek bland löv i det soliga höstlandskapet  

också genom deras glada ansiktsuttryck som dock mycket hastigt skymtar 
förbi i bildutsnittet.Kameran är i denna första scen placerad nere bland höst-
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löven på marken. Den fasta kamerapositionen får de två ivrigt lekande unga 
kvinnorna att ibland fylla upp hela bildutsnittet. Befriat glada och jättelika 
rör de sig över bilden. De subjektsinitierade representationerna av tonårstje-
jerna förstärker bilden av två aktiva och rörliga subjekt. Detta kan ställas mot 
en dominerande syn på unga kvinnor som passiva objekt (jfr Mulvey, 
1989/2001; Simons, 1995; Pollock; 1993/200; Kearney, 2006). Denna lek-
fulla scen upprepas och återkommer tre gånger under filmens gång. 

     I följande scen spelar solreflexerna i siluetten av ett skogbryn. Kame-
ran panorerar över den blå hösthimlen och tillbaka till den redan presentera-
de gårdsplanen. En ung kvinna ligger och läser en bok bland höstlöven. Bo-
ken är en utställningskatalog från Kulturhuset i Stockholm och handlar om 
kvinnliga målare och skulptörer inom den tidiga avantgardistiska rörelsen. 
Kameran fokuserar bokens titel, Andra hälften av avantgardet – 1910–1940. 
Från bokens titel rör sig kameran upp mot den läsande kvinnans koncentre-
rade blick. Trots denna extrema närbild möter vi inte läsarens blick, den är 
istället stadigt förankrad i bokens text. Ointaglig skymtar hon bakom boksi-
dorna.  

Bild 5. Läsning i det soliga höstlandskapet         Bild 6. Närbild vid bokläsningen 

I efterföljande scen presenteras ännu en kvinnlig ”läsare” och en ny bok är i 
fokus, Glaspärlespelet av Herman Hesse. Denna läsare visas på samma sätt 
genom den rörliga kameran som fokuserar boktiteln för att sedan röra sig 
mycket nära och upp mot den unga kvinnans ansikte. De två unga kvinnorna 
presenteras som läsare och bärare av symboliska attribut för existentiella 
frågor om konst och vetenskap med feministiska perspektiv. I nästa klipp 
återkommer scenen med de två flickorna som uppspelta leker bland höstlö-
ven. Scenen markerar en gräns – att vi lämnat höstlandskapets varma toner.  
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Bild 7–8. Lek bland löv i det soliga höstlandskapet

Följande miljöombyte innebär en stark kontrast till det varma solbelysta 
höstlandskapet. Den nu inledda sekvensen karaktäriseras istället av en brist 
på färg, scenerna utmärks av en dominerande gråskala. Den första scenen i 
sekvensen utspelar sig i ett soprum med kala vita väggar. En ung kvinna 
håller ett långt lysrör i handen som hon bit för bit slår sönder mot några gam-
la kundvagnar som havererat och står uppställda längs rummets vägg. Lysrö-
ret och kundvagnen bildar ett grafiskt mönster (se bild 9–10).  

Ljudet av kraschande glas fortplantas och förstärks av de kala väggarna. 
Den unga kvinnan är klädd i en svart skinnrock med svart kjol, svarta 
strumpbyxor och ett par kraftiga svarta kängor. Hennes ansikte syns inte i 
bild utan halvbildutsnittet visar endast hennes bål. Den svartklädda tjejens 
yttre symboliska attribut kan tolkas som representationer av subkulturella 
ungdomsgrupper som till exempel punkare eller hårdrockare.  

Bild 9 - 10. Glaskrossning                              

Kamerans placering är betydelsefull i denna scen, då den exkluderar den 
unga kvinnans ansikte. Frånvaron av ansiktsuttryck ger en upplevelse av att 
den aktiva handlingen står för en form av stereotypisk representation. Ansik-
tets personliga uttryck, de individuella särskiljande dragen är utan betydelse. 
Detta förstärker upplevelsen av att här iscensätts ett ungdomskulturellt teck-
en, en representation av en offentlig diskurs. I nästa klipp ses den unga kvin-
nans oknutna kraftiga kängor hoppa och stampa på olika plåt- och glasföre-
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mål på soprummets golv. Kameran tiltar upp från de ivrigt stampande käng-
orna, mot den svarta gestaltens kropp, för att avslutningsvis visa den unga 
kvinnans ansikte i halvbild. Hon tittar för en kort sekund in i kameran medan 
hon avlossar ett gapskratt (se bild 12).  

Bild 11. Stampa glas                                                 Bild 12. En blickkontakt 

Det gråsvarta temat fortsätter i nästa sekvens. I bildutsnittets närbild syns en 
svart ugnsplåt med gamla kvarlämnade matrester som ligger nedsänkt i ett 
jolmigt diskvatten. En grå smutsig disktrasa hänger i diskhons ena kant och i 
dess högra hörn skymtar ett kastrullock. I diskvattnets spegling kan vi ana en 
kökslampa i taket.  

Filmens grafiska tema tar i nästa klipp formen av ett djur (se bild 13). En 
svart katt sitter utanför en marsvinsbur. Katten är upptagen med att sticka in 
sin tass mellan spjälorna för att på så sätt få tag på marsvinet. Det lilla djuret 
skymtar i bilden likt en brun trasselsudd när det snabbt rör sig förbi katten. 
Efter fem upprepningar av klippet med kattens försök att fånga in marsvinet, 
går katten ur bild till vänster. 
 

                        

Bild 13. Marsvinsjakt                                          Bild 14. Utsikt från en balkong   

Det dystert svarta övergår i följande scen i ett gråaktigt dis när kameran 
panorerar över rader av höghussiluetter (se bild 14). Kameran står placerad 
på en balkong vars räcke bildar en inramning för filmens bildutsnitt. Att det 
regnar blir först synligt i nästa klipp då kameran zoomar in en samling smuts 
som har bildats i ett av hörnen på balkongens glastak. Under tagningen blir 
de små vattensamlingarna på taket synliga, allt i ett grafiskt grådis. Den 
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tunga, grå stämningen gestaltas parallellt i de visuella och musikaliska utsa-
gorna. Musikens volym ökar när Belle och Sebastians öden i musikstyckets 
text vävs samman med betraktelsen från balkongen: Everyone thought it was 
a shame, Belle was ok but oh Sebastian, Went too far again, Crashed his car 
in the rain, Oh Sebastian wrote his diary that, He would never be young 
again.  

Nästa klipp bryter den dystert gråsvarta stämningen mot varmt gult ljus 
och fart och fläkt i en trappuppgång. Uppifrån trapphuset syns ett par ivrigt 
springande ben vilka snart blir synliga som tillhörande en ung kvinna i kavaj 
och jeans. Hon stannar till på en trappavsats och busringer på en dörr för att i 
nästa sekund vara på väg ner i trappan och ut genom ytterdörren. 

I efterföljande klipp upprepas nu för tredje och sista gången scenen med 
de två ivrigt lekande flickorna bland höstlöven (se bild 15–16). Scenen mar-
kerar återigen övergången till en ny miljö och plats.  

Bild 15–16. Den upprepade leken i höstlandskapet 

Här presenteras de två tjejerna musicerande i en vardagsrumsmiljö. Den ena 
unga kvinnan sitter och spelar gitarr i en svart soffa, hon har en blå klänning 
på sig. Den andra kvinnan står bredvid soffan och spelar kontrabas, iförd en 
röd klänning (se bild 17). Vardagsrummet har ett fönster som vetter ut mot 
en gård. Fönstrets gardin bildar en fond eller framträder som ett scendraperi 
bakom de unga kvinnorna.  

Bild 17. Musikalisk salong                                 Bild 18. Närbild med scengardin 
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På fönsterbrädet ligger en trave med böcker. Den svarta katten återfinns i 
denna scen, den leker nedanför basfiolen där ett grönt tyg ligger utlagt på 
golvet bredvid en orientalisk puff. I följande klipp blir den unga kvinnan i 
rött synlig i närbild och halvprofil. Hon spelar koncentrerat på sitt instrument 
med gardinens scendrapering skymtande som bakgrund (se bild 18). 

Därefter iscensätts ett överdrivet gest- och minspel, nu har tjejerna släppt 
sina instrument och musicerandet har upphört. Rakt framifrån i halvbild 
möter vi två nonchalanta och affekterade unga kvinnor. 

Bild 19. Ivrigt nagelbitande                          Bild 20.  Demonstrativt avståndstagande 

Trots det valda bildutsnittet, tittar de två tjejerna ut och förbi kamerans fo-
kus. Ivrigt nagelbitande och med varsitt ironisk leende snyggar de till sina 
frisyrer och gör allt för att inte möta betraktarens blick (bild 19). Detta av-
ståndstagande accentueras i den avslutande scenen med att de bägge unga 
kvinnorna demonstrativt lägger armarna i kors och med varsitt hånfullt leen-
de långsamt glider ner i soffan. Avslutningsvis tittar de allvarligt och bestämt 
ut och förbi kamerans fokus (se bild 20). I filmens avslutande scen åter-
kommer vi till samma hemliknande miljö som i filmens inledning. Denna 
scen återkopplar till och avslutar den unga kvinnans telefonsamtal. I samma 
pose och profil avslutar hon och lägger på luren med repliken: Ja, det var väl 
allt … ähhh … ja, hej då. Eftertexten presenteras på samma sätt som titeln 
med vita bokstäver på svart text:  

”Vi har sett en film av Spider Art 
Vi spelade in den då vi skolkade från praoveckan 2003 

Slutligen vill vi skratta åt alla lärare som aldrig frågade vad vi skulle göra” 

Interpersonell analys   

Den interpersonella metafunktionen används för att undersöka hur de sociala 
relationerna mellan de representerade deltagarna och de interaktiva deltagar-
na, filmens publik, konstrueras. De betydelser som skapas genom filmens 
interpersonella metafunktioner gestaltas genom till exempel val av olika 
bildutsnitt, perspektiv och blickens betydelse (Iedema, 2001; Jewitt, 2006; 
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Lindstrand, 2006). Detta säger något om hur publiken positioneras, samt hur 
det blir möjligt att tolka de anspråk som görs i filmen. Här erbjuds betrakta-
ren relationer av närhet och distans. Maktrelationer etableras och förstärks 
genom hur olika resurser för representation tas i bruk.  

I Hororna som aldrig kom till Berlin samverkar bildutsnitt, blick och ges-
tik. Det är den verbala utsagan i filmens inledning som ger filmens interakti-
va deltagare en tillbakablick. Publiken får något berättat för sig. Det är den 
inledande repliken som bygger upp en förväntan och ett erbjudande om att få 
veta vad som hänt under veckan. Telefonsamtalet i den hemlika miljön fun-
gerar som modalitetsmarkör. Av en händelse kan publiken avlyssna ett au-
tentiskt avslöjande i samband med ett telefonsamtal hemma hos en ung 
kvinna (se bild 1–2).  

I filmen är avsaknaden av kontakt mellan betraktaren och de represente-
rade deltagarna markant, trots att den ofta inbjuder till ett närgånget fokus. 
Närbilderna och avsaknaden av ögonkontakt mellan betraktaren och de re-
presenterade deltagarna etablerar ett motsägelsefullt spel mellan intimitet 
och social distans. Trots filmens extrema närbilder blir publiken fjärmad. 
Denna form av intim distansering eller pendling mellan närhet och distans är 
utmärkande för hur kamerans bildutsnitt organiserats i filmen. 

I språkläran finns en retorisk figur vilken kallas oxymoron. Detta begrepp 
syftar på att två till synes oförenliga element, förs samman som till exempel 
”intim distans” ”fulsnygg” eller ”bitterljuv”.12 Dess retoriska kraft blir verk-
ningsfull genom den paradox som präglar filmens interpersonella funktion.  

Det finns dock två situationer som involverar publiken och etablerar en 
kontakt med filmens representerade deltagare. I scenen med den glas-
krossande unga tjejen är hennes kropp i fokus. När kameran tiltar från de 
ivrigt stampande kängorna, mot och upp över den svarta gestaltens kropp, 
visas plötsligt hennes ansikte. Hon tittar för en kort sekund in i kameran 
medan hon avlossar ett befriande gapskratt (se bild 12). Denna oväntade 
blickkontakt bildar en överraskande och provocerande handling och etable-
rar även ett samförstånd med de interaktiva deltagarna. Blicken kan ses som 
en form av krav att dela den förbjudna men lustfyllda gärningen att krossa 
glas och plåtföremål. Kamerans något låga vinkel förstärker upplevelsen av 
att det är den unga kvinnan som har makt och kontroll över den represente-
rade situationen (jfr Kress & van Leeuwen, 1996/2001).  

I efterföljande scen erbjuds betraktaren en helt annan position.  Här berät-
tas inget för publiken längre utan de interaktiva deltagarna får möjlighet att i 
det dystert gråsvarta själva närma sig den smutsiga disken i köket. Denna 
kamerainitierade position fortsätter när publiken i det närmaste knäböjer 

                              
12   Se Nationalencyklopedin 
http://www04.sub.su.se:2065/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278356&i_word=oxymoron
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bredvid buren och iakttar hur en katt försöker fånga det lilla marsvinet. Den-
na nära-döden-upplevelse upprepas fem gånger, där katten kämpar för att 
fånga in sitt byte (se bild 13). Katten ger till sist upp och går ur bild till väns-
ter.  

Genom rörlig kamera förflyttas även scenariot i nästa klipp, i detta fall ut 
på en balkong. Därifrån blir det möjligt för publiken att se ut över det dystert 
grå landskapet (se bild 14). Denna modalitetsmarkör erbjuder betraktaren en 
förstärkt känsla av grå tristess.  

Därefter bryts den subjektsinitierade kameraförändringen och publiken 
förpassas återigen till en position av distanserat betraktande (se bild 17–20). 
Alla scenerna i sekvensen med de musicerande unga kvinnorna är kamera-
initierade, den fasta kameran får på så vis en objektiv och dokumenterande 
funktion.  

I filmens avslutande texter gör de unga tjejerna anspråk på att filmens re-
presentationer kan länkas till verkligheten utanför filmen (jfr Lindstrand 
2006). Detta sker genom att tilltalet adresseras till ett ”vi”, Vi har sett en film 
av Spider Art, Vi spelade in den då vi skolkade från praoveckan 2003, Slutli-
gen vill vi skratta åt alla lärare som aldrig frågade vad vi skulle göra. Pu-
bliken och de representerade deltagarnas värld förs samman och fungerar på 
så sätt som en ytterligare modalitetsmarkör för de anspråk filmens producen-
ter gör.   

Textuell analys 

Inom den tredje metafunktionen fokuseras hur filmens kommunikativa struk-
tur arrangeras. Här studeras hur olika resurser för representation är organise-
rade till en integrerad helhet (Iedema, 2001; Jewitt, 2006; Lindstrand, 2006). 
I Horornas som aldrig kom till Berlin inleds och avslutas filmen inom sam-
ma generiska nivå. Det vardagliga och hemlika rummet markerar en början 
och ett slut som knyter ihop strukturen i filmberättandet. 

Filmen är konstruerad genom en uppbruten tidslogik, betraktaren erbjuds 
en tillbakablick. Den inledande scenen bygger upp ett anslag och en ingång 
till filmens berättelse, därefter följer filmtiteln. Tjejernas film utgör i sig 
ingen sammanhållande berättelse utan är uppbyggd genom tre olika sekven-
ser. De tre sekvenserna skiljs ut genom olika former av färgmarkörer. Det 
varmt gula, det svartvita och gråa, samt den avslutande scenens röda och blå 
toner som återkommer såväl i tjejernas klänningar som i fönstergardinen. 
Trots filmens berättande inslag framstår de tre sekvenserna som avgränsade 
och fristående bilder vilka länkas samman genom filmens rytm och struktur.
Bilderna inramas och knyts samman genom den återkommande scenen med 
de lekande unga kvinnorna. Dessa återupprepade scener fungerar som en 
rytm, en övergång och gräns mellan filmens generiska nivåer. Den markerar 
såväl in- som utträde i förhållande till de olika sekvenserna (se bilderna 15–
16). De tre fristående sekvenserna bidrar till en form av konceptuellt mönster 
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trots att varje bildrum innefattar narrativa processer. Filmen placeras inte så 
enkelt i en färdigklassificerad genre. Berättelsen är långt ifrån den traditio-
nella filmdramatiken med en plot, ett problem, en början, upptrappning och 
ett avklingande slut. Musikens dominans och betydelse samt avsaknaden av 
dialoger, gör att filmens form närmar sig en populärkulturell genre som mu-
sikvideon. Den har under de senaste 15–20 åren kommit att utvecklas som en 
gränsöverskridande praktik av hybrider och genremixar (Marner, 1995; 
Björnberg, 1990).  

Vanligtvis bidrar verbala och skriftliga referenser inom rörlig bild till att 
förtydliga, förankra och kontextualisera en berättelses utgångspunkt (jfr Sil-
verstone, 1985; Barthes, 1977). I den nu analyserade filmen väcker istället 
filmtiteln en undran. Vilka är hororna? Varför Berlin? Titeln är i sig en form 
av rebus och väcker en undran om hur filmens titel ska knyta ihop filmge-
staltningen.  

Filmen som helhet – I skolans meningsskapande rum 

Filmen skapar en form av ”epistemologisk överenskommelse” med oss som 
betraktare (jfr Kress, 2003). Publiken positioneras i filmen genom varierande 
tilltal och handlingar, detta accentueras genom till exempel bildvinklar, ge-
nom vad som placeras centralt och marginellt. Dessa val säger något om de 
som producerat filmen, deras intressen och avsikter. I filmanalysen av Ho-
rorna som aldrig kom till Berlin synliggörs hur dessa tilltal konstrueras i 
strukturen av metafunktionerna. Genom ett tydligt fokus på filmens multi-
modala resurser, dess Kinekonic mode (Burn & Parker, 2003) framträder hur 
gestik, musik och text samverkar i filmberättandet.

Filmmusiken har i den aktuella filmen en understödjande funktion i för-
hållande till gestaltningens representationer. Den kontextualiserar och byg-
ger upp ett känslomässigt anslag genom hela filmen. Musiken är även en 
betydelsefull ungdomskulturell markör. För den tänkta publiken ger den en 
tydlig signal om hur och med vilka filmproducenterna kommunicerar. Alice 
och Lina markerar genom valet av independencegruppen Belle & Sebastian
ett ställningstagande som säger något om deras anspråk för kommunikatio-
nen. De har inte valt en mainstreamartist som Britney Spears eller till exem-
pel en hårdrocksgrupp. Istället visar de genom valet av ett indieband att de 
ansluter till en alternativrörelse, utanför den etablerade och kommersiellt 
inriktade listpopen.  

Tjejerna har i stort sett valt bort verbal kommunikation i sin film. Bety-
delser skapas istället främst genom filmens Kinekonic mode, musik, gester 
och mimik. Även färg bildar en betydelsefull semiotisk resurs (jfr Kress & 
van Leeuwen, 2002). I filmen finns två repliker som har en fundamental 
betydelse för rums- och tidslogik. Filmens inledande replik, Hej Lisa, jag 
tänkte bara berätta varför Lina och jag inte varit i skolan de senaste dagar-
na, kontextualiserar och erbjuder publiken en utgångspunkt för handlingens 
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tid och plats. Den unga kvinnans replik ger oss tillgång till skolans betydel-
se. Betraktaren erbjuds en tillbakablick. Hennes replik uppmärksammar 
skolrummet som en betydelsefull men dold del av berättelsen. Det är dock 
skolan, klasskamraterna och lärarna som utgör filmens tänkta publik.  

I Hororna som aldrig kom till Berlin berättar Lina och Alice varför de 
inte varit i skolan de senaste dagarna (se bild 2). Den verbala resursen pre-
senterar filmens deltagare som varande skolelever. Detta får stor betydelse 
för hur betraktaren kan positioner de unga kvinnorna, hur det blir möjligt att 
tolka och förstå filmens representationer.  

Valet av optik blir betydelsefullt för vilken typ av erfarenheter som kan 
bli synliga genom elevers perspektiv. Att positioneras som elev ger tillgång 
till en blick som, menar jag, på samma gång neutraliserar och osynliggör, 
kön, etnicitet och klass. Då genus utgör en betydelsefull aspekt av represen-
tationer inom film och medier är det intressant att se de blickar och perspek-
tiv som Alice och Lina har tillgång till.  

Rum och plats är betydelsefulla aspekter för vilka utsagor och handlingar 
som blir möjliga att lyfta fram. Skolan som socialt och kulturellt rum skapar 
en specifik form av strategisk kunskap, där teckenskapandet hela tiden är 
beroende av dess diskursiva och institutionella inramning (jfr Lind & Åsén, 
1999; Selander & Rostwall, 2008). Filmen skulle i sin textuella organisering 
kunna tolkas som en allegori över en skoldag. Leken bland höstlöven kan 
symbolisera skoldagens raster och avbrotten mellan olika skilda ämnen och 
skolrum. De tre sekvenserna ger tillgång till skilda rum och handlingar. Oli-
ka klassrum och skolämnen erbjuder skilda arbetssätt och rumsliga diskur-
ser. Det påverkar även vilka resurser som blir tillgängliga för eleverna, vilket 
i sig erbjuder skilda positioner och möjliga kunskaper (jfr Jewitt, 2006). 

I Hororna som aldrig kom till Berlin tas dock helt andra platser i besitt-
ning än skolans rum. Inom filmens rumsliga konstruktioner erbjuds skiftande 
upplevelser. Dessa erbjudanden utgör en form av provrum där olikartade 
förhandlingar och positioner blir möjliga (jfr Ganetz, 1993). Filmen är enligt 
min tolkning organiserad genom tre sekvenser, tre betydelseskapande rum. 
De konstrueras främst genom den visuella gestaltningens meningspotenitia-
ler, genom till exempel gestik och färg som teckenskapande resurser. I leken 
mellan de tre rumsliga konstruktionerna, det soliga höstrummet, det svartvita 
soprummet och den musikaliska salongen, förskjuts och utmanas diskursiva 
mönster och representationer. I gestaltningens struktur blandas narrativa och 
komplexa bilder med konceptuella mönster och handlingar.

Tal, gestik, mimik och blick 

Filmens mest dominanta och upprepade performativa akt är de återkomman-
de scenerna med de två tjejernas lek i löven. Genom kamerans låga placering 
representeras dessa två ivrigt lekande unga kvinnor som väldiga och upp-
fyllda av lek (se bild 3–4). I filmen ges två tonårstjejer möjligheten att ge sig 
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hän – de ofta snäva och stränga föreställningarna om hur det är att vara som 
tonåring känns avlägsna på den soliga gårdsplanen. 

De lekfulla tjejerna i det soliga höstrummet förs i sekvensen samman med 
bilder med en intellektuell framtoning. I höstrummet möjliggörs ett möte 
mellan den lekande och den läsande unga kvinnan. Kameran panorerar från 
solreflexer i bildutsnittets vänstra hörn över den blå himlen tillbaka till den 
solbelysta gården. Höstlandskapets varma sol i de unga kvinnornas film 
skulle kunna vara en digitaliserad representation av de otaliga solar som 
återfinns i västerländska barnbildsrepresentationer (jfr Aronsson, 1997). En 
stabil symbol för det trygga och lekfulla barndomslandskapet, en konstrast 
mot skolrummets strukturerade inramning.  

I Alices och Linas film är det ett par stora kängor och ett lustfyllt skratt 
som förändrar filmens svartvita tristess (se bild 11–12). Från barndomsland-
skapet utmanar en punkig Pippi Långstrumpsflicka vuxenvärldens normer 
för vad en flicka förväntas göra. Det respektlösa och samtidigt barnsliga 
förskjuter och gör att representationens symboliska attribut av subkulturell 
ungdomskultur instabiliseras. 

 Den upprepade performativa akten av glaskrossning i filmen blir plötsligt 
satt ur spel genom den överraskande blickkontakten och ett glädjefyllt skratt.  
Den representerade stereotypen, den svartklädda unga kvinnan, får bilden att 
vackla, representationen utmanas på så sätt inifrån. Detta kan också ses i 
relation till hur den stabila tonårs- och genusdiskursen kan provoceras. Små 
förskjutningar av rörelser, attribut, ordföljder och förändrade visuella repre-
sentationer får konsekvenser för hur olika normer kan omskapas och för-
handlas.  

Det föränderliga arbetar parallellt med det stabila och utgör varandras 
förutsättningar i spelet om betydelser (Butler, 1990/1999). Det går inte att 
träda ur genusföreställningens maktdiskurs, de möjliga förväntningarna kan 
inte avskaffas eller upphävas. Däremot kan det bli möjligt att genom små 
förändrande tecken förskjuta och omförhandla tidigare betydelser (a.a.). I 
samband med dessa förskjutningar skapas ett utrymme att förhandla om oli-
ka betydelser och förväntningar (Butler, 1990/1999). Imitationer, upprep-
ningar men också förskjutningar av betydelser initieras genom en rad per-
formativa akter. Detta sker till exempel genom hur kläder bärs upp och tas i 
bruk eller hur tonfall och mimik kan bli betydelsefulla markörer inom skilda 
diskursiva sammanhang.  

I filmens slutscen iscensätts en form av rollspel där möjliga feminina po-
sitioner utmanas i form av en maskerad (jfr Doane, 2001; Riviere, 1929/ 
2001). Genom mimik, rörelse och bildutsnitt sker ett lekfullt spel som balan-
serar mellan behärskad kontroll och ett utmanande och provocerande bete-
ende. Detta tar sig bland annat uttryck i ett musikaliskt samspel mellan två 
unga kvinnor. Att spela i en orkester kräver lyhördhet och samverkan. Lyck-
as inte detta uppstår snabbt disharmoni, falska toner ger sig till känna (se 
bild 17–18). Närbilderna på de musicerande unga kvinnorna markerar allvar 
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och koncentration vilket i slutscenen kontrasteras mot de två nonchalanta 
och affekterade unga kvinnorna i soffan. Ivrigt nagelbitande med varsitt 
ironisk leende distanserar de sig från publiken. Allt sker genom mycket små 
förändringar och förskjutningar av mimik och rörelser.  

I Laura Mulveys klassiska och kritiserade artikel ”Visuell lust och narra-
tiv film”, om konstruktionen av kvinnlighet i Hollywoodfilmer, hävdas att 
kvinnor aldrig för en berättelse framåt genom en aktiv handling (1989/2001). 
Kvinnan närvarar endast som en erotisk ikon, hon stoppar upp och hindrar 
handlingen. Tecknet för kvinna är bilden, medan mannen är dess historia. 
Mulvey menar att detta främst gestaltas genom att kvinnor framställs i när-
bild och ofta utan några rumsliga förankringar. Kroppen representeras i när-
bilder av olika kroppsdelar, den feminina representationen gestaltas som 
fetischistiskt objekt.  

Lina och Alice använder istället närbilderna som en möjlighet för publi-
ken att närma sig deras berättelse, men med en klar anvisning om att vi trots 
allt gör det på behörigt avstånd. De hanterar och styr representationens funk-
tion och reglerar vår tillgång till berättelsens anspråk. 

 I Alice och Linas film är ansiktsuttryckets personliga drag oviktiga och 
istället är de unga tjejernas kroppar representerade som figurer eller roller.  
Handlingen sätts i första rum och därigenom möjligheterna till förändringar 
och förskjutningar. Filmmediets funktion som en spelplats för alternativa 
bilder blir uppenbar. 
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Verbala utsagor
För att ytterligare utvidga analysen av filmproduktionen och ge läsaren en 
rikare bild av filmens inramning har jag valt att lyfta fram ett antal diskurser 
som är framträdande i elevernas samtal om sin film. Syftet är inte att korri-
gera filmanalysens resultat. Samtalen med Alice och Lina ger tillgång till en 
annan form av kunskap och erfarenheter.  

Den socialsemiotiska analysen tar inte hänsyn till de sociala och kontexu-
ella villkoren för den analyserade texten (Iedema, 2001, s. 201). Då studiens 
syfte även inkluderar filmernas betydelse och funktion i ett vidare samman-
hang belyser intervjuerna filmmaterialets kontext. 

Föreliggande text är lösligt strukturerad efter tre stratan från den multi-
modala diskursanalysen, diskurs, design och produktion (jKress & van Lee-
uwen, 2001a). I samtalen med Alice och Lina framträder inledningsvis de 
övergripande diskurser som styrt och reglerat elevernas förhandlingar och 
val i samband med filmproduktionen.  

I det efterföljande avsnittet synliggörs hur diskurserna realiseras genom 
filmens design. Dessa inledande idéer gestaltas i samtalen om nästa steg 
inom filmens produktion. Det är genom att studera hur de olika kommunika-
tiva verktygen tas i bruk som den diskursiva praktiken synliggörs (Kress & 
van Leuuwen, 2001a). Att använda sig av en diskursiv ansats för att analyse-
ra bilder och samtal innebär att undersöka vad som är möjligt att uttrycka, 
och vad som är möjligt att göra, alltså hur vi handlar och upplever att vi kan 
vara (Foucault, 2001). 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.  

Laddade ord –– filmens diskurser 

Alice: Först var det väl ett skämt ... Skratt … vi kom på att vi säger att vi 
skaffat oss en praoplats ”där” och så gör vi en film istället. Så blev det inte så 
att vi orkade skaffa ett praointyg från den platsen. Så vi bara stannande hem-
ma och det var ingen som reagerade på det. 
Lina: Men vad då … Vi tänkte väl om vi inte får en praoplats så gör vi en 
film istället. Men ju mer vi tänkte på det blev det en lockande tanke. 

           Alice: Ja, det var ett skämt. 
           Lina: Ja, det var skönt. 

Hororna som aldrig kom till Berlin är till största delen producerad under en 
praoperiod i grundskolans årskurs nio. Istället för att skaffa sig egna prao-
platser valde Alice och Lina att stanna hemma och producera en film. I sam-
band med att klasserna avslutat sin praoperiod skulle eleverna genomföra en 
muntlig redovisning om erfarenheterna från praotiden inför lärare och 
klasskamrater. Vid detta tillfälle visar istället Alice och Lina sin film. De två 
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kamraterna bröt med normer och förväntningar inför det redovisade arbetet. 
Enligt dem själva kom filmens budskap att skymmas och spela en underord-
nad roll i förhållande till det faktum att de inte fullgjorde sin praovecka. Fil-
mens slutord upplevdes som en anklagelseakt mot såväl lärare, som skolan 
som organisation.  

Filmen har enligt Alices och Linas utsaga, en skolkritisk ansats och häng-
er även samman med att de tidigare under terminen skolkat, utan att det ge-
nererat några konsekvenser eller reaktioner från lärarnas sida. Upplevelsen 
av brist på uppmärksamhet och gensvar tolkar jag som en av de dimensioner 
som medverkat till de unga tjejernas performativa akt. En annan framträdan-
de utgångspunkt för Alice och Linas kommunikativa ambition utgjordes av 
referenser från andra och tidigare skolarbeten. 

Vi har pratat mycket om horor i skolan. Dels har det varit Antihora-
kampanjen eller Vägra vara hora kampanjen, sen har vi själva haft det som 
ett tema under hösten. Så har vi hållit på och snackat om Berlin, att vi drar till 
Berlin typ och så … Alice, 2004 

Titeln på Alice och Linas film Hororna som aldrig kom till Berlin härbärge-
rar de dominerande diskurser som präglar filmens design och produktions-
villkor. Filmtiteln anspelar dels på ett jämställdhetsarbete som bedrevs i 
skolorna under den aktuella tidpunkten för filmproduktionen. Samt på inter-
textuella referenser från filmen Cabaret (1973), som under hösten 2003 an-
vändes som ett läromedel i klassens SO-undervisning. I samband med detta 
blev Berlin en markör för något ouppnåeligt, ett begär och även en önskan 
om vad Alices och Lina beskriver som att ”typ dra till Berlin”. Horan i fil-
mens titel syftar på de kvinnliga kabaréartisterna i Cabaret och tjejernas 
egna idéer som skapats ur den offentliga debatt som pågick i medierna under 
den då aktuella tidsperioden.  

Sedan slutet av 1990-talet har uppmärksamheten på unga kvinnors utsatt-
het ökat i medier och offentlig debatt (Ambjörnsson, 2004, s. 176 ). De be-
skrivningar som presenterats har till stor del fokuserats på de problem unga 
tjejer sades vara bärare av. Unga flickors självbild och betydelsen av att växa 
upp i ett allt mer kommersialiserat och sexualiserat samhälle har främst varit 
i fokus för de offentliga diskussionerna i medierna.  

I en rad beskrivningar porträtterades ofta unga tjejer utifrån stereotypa 
klassificeringar av att vara just en specifik typ. Ungdomar gestaltas företrä-
desvis som antingen unga och utsatta eller tillhörande gruppen, ung och 
framgångsrik. Men kanske främst en ickekvalificerad grupp som inte tillhör 
vuxenvärlden.   
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”Jag ska bli lastbilschaufför eller hora i Berlin”

Ovanstående citat är en av Linas olika beskrivningar av hur hon och Alice 
kom att använda sig av ordet hora under en period i deras sista år på högsta-
diet. Detta stigmatiserade ord kom att bli ett av tjejernas mest användbara 
glosa i vad de själva benämner som sin laddade ordkampanj. Alices och 
Linas ambition var att ta makten över laddade ord. Genom att använda stig-
matiserade ord i nya sammanhang fanns en idé om att omkonstruera och 
återerövra begreppen. 

Alice: Vi håller på med schabloner just nu. Där vi tar en bild och lägger till 
ett laddat ord och då blir det lite konstigt, hur hänger det här ihop egentligen? 

           Lina: Ja man får tänka till lite extra. 

Arbetsmetoden att kombinera bild och text hade enligt dem själva dock vissa 
svårigheter att få gehör bland både kamrater och lärare. Deras ironiska colla-
ge i text och bild lyckas inte kommunicera med sina mottagare. I samband 
med intervjun berättar tjejerna hur de istället fått en uppmaning av en av sina 
lärare att plocka ner de alldeles för laddade bilderna från klassrummets väg-
gar. Filmprojektet kan sägas vara en del av ordkampanjen vilken präglade 
det sista året i grundskolan. Film, text och bild kom att användas av tjejerna 
som kommunikativa verktyg. Den laddade ordkampanjen tolkar jag som en 
form av motstrategi till den offentliga debatt som ägnades åt den ökande 
användningen av olika former av sexuella tillmälen som slampa, hora och 
fitta ungdomar emellan.  

I Linas och Alices skola anordnade skolans jämställdhetsråd en temadag, 
som bestod av omväxlande föreläsningar och klassvisa diskussioner om jäm-
ställdhet. Arbetet förväntades generera en rad etiska diskussioner och i för-
längningen, att användningen av dessa glåpord skulle upphöra. Den mass-
mediala uppmärksamheten och de olika temaarbeten som följde menar tje-
jerna motverkade istället sitt syfte och gjorde dem ännu mer ilskna över 
samhällets ojämställda strukturer. Det hela blev för mycket, skolarbetet for-
mades till en reproduktion av könsskillnader istället för att upphäva dem. 
Vad som främst framstod som uppenbart menar Alice och Lina var killars 
och tjejers skilda handlingsutrymmen.  

Filmarbetet formades till ett försök att utöka deras eget utrymme. Tjejerna 
använde sig av en rad resurser för representation för att iscensätta och lägga 
beslag på ett skamligt och stigmatiserande ord. Filmen blev genom sin per-
formativa akt en av de texter som tjänade till att förskjuta och destabilisera 
ordens betydelse och laddning. Fanny Ambjörnsson synliggör hur hora-
stämpeln bland gymnasieungdomarna inte bara fungerar som en möjlighet 
till att stigmatisera tjejers sexualitet. Tillmälet gäller även alla de andra möj-
liga beteenden som reglerar hur en ung kvinna bör uppföra sig (Ambjörns-
son, 2004, s. 190). I relation till dessa regleringar ingår även olika handlingar 



84

och attribut som symboler för skapandet av det normala, det mest genom-
snittliga och vanligt förekommande maskulina och feminina positionerna. 
Att som i Lina och Alice fall tala om att bli lastbilschaufför eller hora tolkar 
jag som en önskan om att utmana föreställningarna om tänkbara feminina 
och maskulina handlingspositioner.     

Ett framhävningsprojekt – filmens design 

Detta textavsnitt kommer att spegla hur Alice och Linas inledande idéer 
utvecklats i relation till arbetets överordnade diskurser. Genom att rikta 
blicken mot de multimodala aspekterna av hur vi hanterar olika erfarenheter 
framträder den komplexitet som format gestaltningen. Filmens design, dess 
formmässiga idéer styrdes enligt Alice och Lina av både en innehållsmässig 
och formmässig logik. Filmen är vad de själva karaktäriserar som ett fram-
hävningsprojekt.

Alice: Ja, den skulle handla om oss.   
Lina: Ja, det handlade väl om den bild vi ville att andra skulle ha av oss.  
Alice: Jaaa … 
Lina: Vi skulle både vilja vara så hära intellektuella och samtidigt, vilda, fri-
släppta och göra helt galna saker. 

Arbetet med filmens design handlar bland annat om en konstruktion av olika 
symbolskapande positioner. Alice och Lina ser inte bara sig själva, utan ser 
sig även bli sedda (jfr Ganetz, 1993). Denna process utmärks av en metare-
flektion över vad som ska framhävas eller exkluderas i filmens design. Lina 
och Alice talar om olika sätt att vara, att handla, till skillnad mot många oli-
ka beskrivningar av hur främst unga kvinnor är fixerade vid kroppens yta 
och utseende. 

Framträdande i samtalet är hur de vill ge sin självrepresentation en varie-
rande och bred repertoar av varanden, inte antingen eller, utan att vara allt på 
en gång. De gör bilder och skapar på så sätt olika handlingspositioner genom 
filmens teckenskapande praktik. Genom att understryka situationens perfor-
mativa karaktär poängteras filmens skapande och omformande arbete. I de 
inledande tankarna om filmens design uppmärksammas även skolan som en 
offentlig och betydelsefull plats för ett iscensättande och en stilproduktion. 
Det sociala sammanhanget definierar vilka kommunikativa val som blir möj-
liga att genomföra. Stilskapandet är en performativ praktik där de experi-
menterade och prövande aspekterna av såväl klass, genus som etnicitet in-
volveras i en identitetsskapande och komplex process. 

The concept of style is the key to studying how people use semiotic resources 
to perform genres, and to express their identities and values in doing so. (van 
Leeuwen, 2005, s. 91)  
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När Alice och Lina tar i bruk filmens resurser för representation som en möj-
lighet att kommunicera med sina lärare och sina klasskamrater uppmärk-
sammas stilskapandets sociala aspekter. Frågor om vilka tecken och symbo-
ler som bäst kommunicerar den bild de unga tjejerna helst vill förmedla blir 
central. Vilken stil ska iscensättas för att designa det önskade meddelandet. 
Urvalet av musik får betydelse för relationen mellan betraktaren och den 
visuella presentationen.  

Filmarbetet framträder både som ett frirum, en skyddad plats och ett möj-
ligt erbjudande om att ta kontrollen över bilden av dem själva. Samtidigt blir 
filmproduktionen ett offentliggörande när den visas i klassrummet. När fil-
men redovisas inför klassen aktiveras dess kommunikativa och språkliga 
funktioner. Filmarbetet går från att ha varit en intim och prövande iscensätt-
ning till ett fixerat meddelande som görs öppet för tolkningar.   

Etthundrafemtio procent –– filmens produktion 

Filmmaterial i Hororna som aldrig kom till Berlin består av en kombination 
av tidigare producerat videomaterial från det lokala medietillvalet, samt ett 
material som Alice och Lina producerar under den vecka som de egentligen 
borde varit på en praktikplats. 

Alice: En del material hade vi sedan tidigare för att vi tog med oss material 
som vi filmat redan innan, som när vi hade testat kameran och så.  

           Lina: Det är ju en handling i filmen men den kom mest till vid klippbordet.  

Redigeringen blir för Alice och Lina en form av medierande system som ger 
dem möjlighet att forma och strukturera framhävningsprojektet. I detta fall 
framträder hur olika specialeffekter och sammansättningar av bildmaterialet 
kan förändra och förskjuta representationens innebörd. I tjejernas fall blir 
redigeringen det tillfälle där själva filmen får sin form. I redigeringen separe-
ras de olika resurserna för representation i ljudspår, bildspår och textspår. En 
mängd av effekter och förskjutningar av både ljud och bilder blir även möj-
liga att få till stånd. Här öppnas en rad erbjudanden, främst inom den textuel-
la metafunktionen. Scenerna kan omorganiseras, vissa resurser kan framhä-
vas eller exkluderas framför andra. Ett sätt att göra det senare, är att med 
hjälp av eftertexter och ljudpålägg förstärka och förskjuta betydelser.  

Lina: Saken var ju den att vi snabbade upp det där med löven, vi var inte till-
räckligt glada och livfulla.  
Alice: Vi ville vara glada och livfulla men det var vi inte.  
Lina: Vi fick speeda upp de där scenerna.  
Alice: Jaa, vi fick ta det 150 procent. 

Genom att få tillgång till olika former av specialeffekter kan önskan om 
framhävningsprojektet realiseras. Då de enligt tjejerna själva inte alls kan 
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leva upp till den önskade representationen av de lekfulla och glada tjejerna 
på filmen, erbjuder de tekniska resurserna dem hjälp till att höja takt och 
tempo i filmen.  

Filmproduktionens möjliga erbjudanden utgörs inte bara av tekniken i sig 
utan även av hur användaren förmår att ta i bruk olika resurser för represen-
tation. I samtalen om filmarbetet synliggörs hur dess specifika berättarspråk, 
dess konventioner och intertextuella referenser varit betydelsefulla under 
arbetets gång. Vad som framträder som betydelsefullt är hur dessa samverkar 
med det kommunikativa redskapet, mediet i sig, teknologins möjliga me-
ningspotentialer (jfr Jewitt, 2006).   

Utformningen av olika medierande resurser skapar skilda kommunikativa 
villkor, de inbjuder till olika sätt att forma och se på världen. De kommuni-
kativa utgångspunkterna iscensätter även skilda sociala relationer (Selander 
& Rostwall, 2008). När dessa resurser introduceras, i detta fall i en skolmil-
jö, betyder det något för dess innebörd och vad vi ska ”ha dem till” (Säljö, 
2005, s. 50). De formas till kommunikativa verktyg för ett specifikt ändamål.  

Alice och Lina har haft möjlighet att arbeta med film under tre år inom 
medietillvalet. Innan dess har de även använt film som medium inom olika 
tematiska studier, likt de ämnesintegrerade projekt som undersökts i den 
tidigare licentiatstudien (Öhman-Gullberg, 2006). I det ämnesintegrerade 
arbetet synliggjordes hur kameran på många sätt naturaliserats som ett verk-
tyg i elevernas arbete. Detta behöver inte innebära att eleverna har utforskat 
alla dess meningspotentialer.  

Ett kulturellt verktyg som kameran eller redigeringsprogrammet i datorn 
är tänkbara att ta i bruk utan att ha full insikt i alla dess erbjudanden och 
funktioner. Det är i en specifik situerad praktik, i det sociala sammanhanget 
som dess erbjudanden kan bestämmas och utvecklas. 

Användningen av medierande verktyg är kreativ och förutsätter experi-
ment och gränsöverskridanden, dess teknik erbjuder i sig utmaningar. Mer 
generellt menar jag att detta även uppmärksammar hur elevernas sätt att 
tänka och handla formas i ett växelspel mellan de medierande redskapen, 
institutionella krav och olika representationer (jfr Säljö, 2005). Denna kom-
plexitet formar i hög grad vad som blir möjligt att göra, vilka tankestrukturer 
och handlingsrepertoarer som blir möjliga för eleverna att få tillgång till.  

Sammanfattning 
I analysen av Hororna som aldrig kom till Berlin framträder komplexiteten 
hos filmens diskursiva inramning. Det är intertextuella referenser från un-
dervisningen i samhällskunskap, elevernas intressen och samhälleliga dis-
kurser som Alice och Lina omarbetat och transformerat till önskade självre-
presentationer. Filmtiteln anspelar bland annat på ett jämställdhetsarbete som 
bedrevs i skolorna vid tidpunkten för filmproduktionen. Dessa samhälleliga 



87

insatser för jämställdhet och mot sexuella trakasserier tog sig till exempel 
uttryck i skolkampanjen Vägra vara Hora och i ett mer officiellt projekt som 
Socialdepartementets Projekt Flicka. Som en travesti på de institutionella 
och samhälleliga kampanjerna och projekten skapar de två kamraterna en 
egen kampanj med tillhörande projekt. De retoriska greppen från det officiel-
la jämställdhetsarbetet blir den mest passande formen för Alice och Lina att 
informera, lansera och skapa förändring genom den egna laddade ordkam-
panjen.  

Hos de två kamraterna fanns en idé om att omkonstruera och återerövra 
stigmatiserade ord som hora och slampa. Deras kampanj innefattade även 
visuella strategier, där olika text- och bildcollage samt den analyserade fil-
men ingick som betydelsefulla inslag. Analysen uppmärksammar hur film-
produktionen fungerade både som en möjlighet att förhandla om betydelser 
och som en möjlighet att skapa egna estetiska representationer (jfr Göthlund, 
1997).  

Alice och Lina karaktäriserar sin film som ett framhävningsprojekt, som 
utgör både ett möjligt frirum och ett offentliggörande, ett erbjudande om att 
själv ta kontrollen över den inledningsvis önskade och idealiserade represen-
tation av dem själva. Arbetet skapar en situation där det blir möjligt att utfö-
ra handlingar som de annars inte kunnat genomföra (jfr Butler, 1990/1999). 
Hur och vad som gestaltas genom representationerna visar vilka subjektspo-
sitioner som finns tillgängliga och vilka positioner som Alice och Lina kan 
tillåta sig att ta (jfr Davies, 2003; Walkerdine, 1990, 1994; Sparrman, 2002, 
2006). 

Filmen är organiserad i tre betydelseskapande sekvenser, det soliga höst-
landskapet (se bild 3–8), det i svartvit filmade med glaskrossning och depri-
merande tristess (se bild 9–14) samt den musikaliska maskeraden i ett var-
dagsrum (se bild 17–20). De är visuella gestaltningar konstruerade genom 
till exempel gestik och färg som meningsskapande resurser.  

I de rumsliga konstruktionerna förskjuts och utmanas diskursiva mönster 
och förgivettagna representationer av unga kvinnor. I gestaltningens struktur 
blandas dynamiska och komplexa bilder med konceptuella mönster och 
handlingar. Här iscensätts ett förhandlat genus. I min analys görs tydligt hur 
en given ordning, ett perspektiv och en genre styrt filmens retorik.  

I studien av Hororna som aldrig kom till Berlin framgår hur tilltalet kon-
strueras genom metafunktionernas tre nivåer. Tjejerna har i stort sett valt 
bort verbal kommunikation i sin film. Dominerande betydelser skapas ge-
nom att använda centrala drag i musikvideogenrens form. Belle & Sebastians
ledmotiv samspelar med gestik, färg och visualitet vilket utgör en analogi till 
musikvideons funktion att lansera och marknadsföra en artist eller specifik 
musik (jfr Björnberg, 1990). Parallellt med musiken lanseras i filmen olikar-
tade tablåer, bilder och komplexa gestaltningar av tänkbara förhållningssätt 
och positioner. Genom filmens ställningstaganden framgår det hur de olika 
resurserna för representation var för sig bidrar med olika meningspotentialer
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till filmen som helhet. Filmproduktionens erbjudanden utgörs inte bara av 
tekniken i sig utan i minst lika hög grad av teckenskaparens förmåga att an-
vända olika resurser för representation.  

I samtalen om filmarbetet synliggörs även hur filmens specifika berättar-
språk, dess konventioner och intertextuella referenser varit betydelsefulla 
under arbetets gång. Vad som framträder som betydelsefullt är hur dessa 
aspekter samverkar med det kommunikativa redskapet, mediet i sig, tekno-
logins möjliga meningspotentialer (jfr Jewitt, 2006; Säljö, 2005). 
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Ett barn blir till 
I den föreliggande analysen av Linas och Alices andra film, Ett barn blir till, 
får vi stifta bekantskap med en blivande ung mamma. Filmens berättelse är 
konstruerad genom en ung kvinnas monolog om graviditet och ett framtida 
föräldraskap. Med ett ironiskt berättargrepp synliggörs en rad övergripande 
diskurser vilka berör frågor om ungdom, sexualitet och kön. Inledningsvis 
analyseras filmen utifrån de tre metafunktionerna, därefter följer min tolk-
ning av filmens hela berättelse. Filmen är i sin helhet åtta minuter och tio 
sekunder. 

I efterföljande avsnitt diskuteras resultatet av intervjuerna med Alice och 
Lina. Med utgångspunkt i de strukturerande stratan har jag i detta avsnitt låtit 
filmens diskurser, dess övergripande kontext samt designen av den nu aktu-
ella filmen vara i centrum för Alices och Linas samtal om filmarbetet. Då 
filmen i så hög grad domineras av den verbala utsagan, den unga kvinnans 
monolog, återges allt tal i kursiv text.

Ideationell analys    

Filmens inledande bildutsnitt visar en butiksskylt, ”Babyproffsbutiken – Allt 
för baby 0–2 år”. Kameran rör sig därefter långsamt ner mot butikens tillhö-
rande skyltfönster. I fönstret syns leksaker, bilbarnstolar och babykläder, 
omgivna av guldfärgat glitter och röda julstjärnor. Kameran stannar framför 
skyltfönstret för att zooma in en ung tjej som presenteras i profil. Hon blick-
ar allvarligt in i det julskyltade Babyproffsskyltfönstret. I fönsterglaset möter 
den unga tjejen samtidigt sin egen spegelbild.  

Bild 21–23. Filmens inledande anslag – Babyproffsbutiken 

Efter filmens inledande anslag presenteras filmtiteln. På en svartruta tonar en 
text med vita bokstäver in, Ett barn blir till. Titeln och anslaget väcker en 
förväntan om en specifik tilldragelse och ger även en antydan om filmens 
tematik. Valet av filmtitel och användningen av filmens ljudbilder ger filmen 
en autentisk och dokumentär prägel. Den inledande sekvensen ackompan-
jeras av musik bestående av en akustisk gitarr och en ung mans entoniga 
stämma, ljudet tonas gradvis ner för att i efterföljande scen ge plats åt en 
verbal monolog. I scenen ligger dock musiken kvar som en ljudkuliss och 
vävs samman med scenens autentiska ljud. Den unga kvinnan från filmens 
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inledande anslag presenteras i halvbild. Hon sitter i en svart soffa mot en 
neutral vit bakgrund. Rummet ger inga ledtrådar eller markörer för vilken 
typ av miljö scenen utspelas i.  

I nästa klipp har kameran närmat sig henne i ett närbildsutsnitt. Hon tittar 
in i kameran och avslöjar att hon ska bli mamma: Ja det var ju lite jobbigt i 
början eller läskigt liksom … hon tittar upp i taket och himlar med ögonen. 
Jaa, jamen, bara sådär rakt upp i ansiktet, du ska bli mamma. Den unga 
tjejen grimaserar och ler lite ansträngt med ena mungipan, smackar återigen 
med munnen och tittar in i kameran. Ja, det var ju … först funderade jag ju 
på abort. Jag är inte speciellt gammal. 

Bild 24–25. I det neutrala rummet 

Hon för sitt hår bakom örat och fortsätter: Det är ju ganska ovanligt att man 
föder barn i vårt samhälle … Men nej, hon skakar på huvudet och grimaserar 
bestämt. Nej nu känns det mer som en gåva, något att vara glad över. Något 
som jag liksom ser fram emot, åhh, ja, som en gåva som bara är mitt. Den 
unga kvinnan trutar med munnen och tittar omväxlande ut i rummet och in i 
kameran.  Jahha, mycket bättre än Playstationspelet jag fick i julas. Jaaa … 

Det neutrala rummet har inte gett någon vägledning till vem den unga 
kvinnan är, det är istället hennes tal som utvidgar representationen, dock i ett 
samspel med blickriktning och kroppsrörelser. Genom den unga tonårstje-
jens berättelse väcks ett tidigt intresse för hennes graviditet.  

Talet i sig ger upphov till att publiken fyller i och själva skapar egna bil-
der av till exempel julfirandet där Playstationspelet formas till en modal-
itetsmarkör. Denna julklapp för oss in i en autentisk barn- och ungdomsvärld 
vilket möjliggör en tolkning av att denna verkligt unga tjej är på väg in i en 
tonårsgraviditet. Detta faktum kan länkas till filmens inledande anslag, där 
hon blickar in i babyproffsens värld (se bild 21–23).  

Butiken blir en symbol för föräldraskap och vuxenvärld. Denna position 
placerar även den representerade deltagaren i en officiell diskurs om det 
problematiska med tonårsgraviditeter och unga mammor (jfr Holgate & 
Evans, 2006; Johansson & Hammarèn, 2006). Den unga tjejen trutar med 
munnen, tittar framför sig rakt ut i luften och ser lite frånvarande ut. Hon 
flyttar sig närmare kameran och utbrister: Du, jag måste kanske gå nu. Ska ut 
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och köpa välling. Det är ett stort ansvar. Man måste förbereda sig noga. I 
denna sekvens har hon redan axlat föräldrarollen, från en ung tonårstjej 
transformeras hon till en blivande ansvarfull förälder. Hon försöker förstå 
vad som väntar henne och betydelsen av att vara väl rustad. Med en bestämd 
blick tittar hon in i kameran och konstaterar att: Trots att jag är så ung nu så 
ska jag nog klara det här, trots att jag är så ung.  Hon kliar sig på näsan 
samtidigt som musiken börjar tona upp, tittar rakt framför sig, grimaserar 
och vänder sig sedan mot kameran för att avslutningsvis säga: Ja, hej då 
förresten. Varvid hon reser sig och lämnar rummet. Här avslutas första delen 
i denna retoriska utsaga.  

I nästa sekvens visas en offentlig och väldefinierad plats till skillnad mot 
det tidigare rummet. Karaktären av den nu presenterade vinterlandskapet ut-
märks av barn- och föräldrarelationer, detta understryks av det karaktäristis-
ka ljudet av stimmande och lekande barn. Det autentiska ljudet från en snö-
fylld pulkabacke blandas med den tidigare filmmusiken. 

Bild 26–27. I pulkabacken

I helbild ses en kulle fylld av lekande barn och vuxna. Ur den stora samling-
en av vintersportande familjer urskiljer sig en ung man som skrattande åker 
pulka nerför slänten. I hans famn syns ett litet barn. Den rörliga kameran 
följer pulkans färd ner längs backen.  

I filmen samspelar ljudet med den rumsliga kontexten så till vida att det 
markerar en övergång mellan de offentliga miljöerna och det neutrala rum-
met. Det autentiska ljudet från lekande barn och vuxna fungerar som en mo-
dalitetsmarkör. Det förankrar den unga kvinnan i en realistisk situation inför 
det väntade föräldraskapet.  

I efterföljande klipp återser vi nu den unga tjejen från den inledande se-
kvensen. Utrustad i vinterkläder sitter hon på en snöklädd parkbänk och tittar 
ner på sin mage (se bild 28–29). Musiken börjar långsamt tonas ner, det au-
tentiska ljudet från pulkabacken dominerar när nästa klipp presenterar den 
unga tjejen i närbild. Hon snorar till och tittar in i kameran: Ja, att bli gravid 
det kan man ju bli hur lätt som helst. Man kanske är ute, här följer en kort 
paus, tar i ett trappräcke eller någonting. Hon tittar omväxlande rakt ut i 
luften och in i kameran och fortsätter sin monolog: Något som någon annan 
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tagit i. Hon ler lite ansträngt och säger med en insinuerande betoning: Någon 
som har haft … hmmm … roligt med sig själv. Därefter tittar hon med him-
lande ögon in i kameran och säger; Ja så kommer man hem, går på toaletten 
så torkar man sig kanske … 

Bild 28–29. På parkbänken vid pulkabacken 

Kameran följer den unga tjejens gestik när hon pekar mot sitt underliv och 
utbrister; Där nere, hon pekar med fingret mot underlivet, i framstjärten.  
Jaaa, sen vips så är man gravid bara. Det händer jättelätt.  

Representationen av den unga kvinnan förändras här till viss del. Ett tvi-
vel infinner sig genom de verbala reflektionerna kring hur själva konceptio-
nen gått till. Den unga kvinnan omvandlas från positionen att vara en om-
dömesgill förälder till en något vilsen ung tjej med en oklar uppfattning om 
konception och graviditet. Här gestaltas en form av mytisk eller natur-
romantisk föreställning om sexualitet, för att inte säga en brist på förankring 
i en realitet. 

Bild 30–31. Man ska tidigt låta fostret lyssna på musik 

Efterföljande scen utspelar sig åter i det neutrala och obestämbara rummet 
från filmens inledande sekvens. Rummet erbjuder möjligheter för en åter-
gång till de mogna omtankarna om barnets bästa. Musiken har från det tidi-
gare klippet långsamt tonats upp i volym, dess takt sammanfaller med den 
unga tjejens kroppsrörelser när hon med slutna ögon i halvbild lyssnar på 
musik i ett par hörlurar. Plötsligt tar hon av lurarna samtidigt som musiken 
långsamt tonar ner i volym. Hon sätter hörlurarna mot magen och frågar 
undrande: Vill du också höra? Hon tittar in i kameran och berättar att: Man 
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ska tidigt låta fostret lyssna på musik, då blir det ett musikaliskt barn, ja, så 
lär de sig känna igen det. Den unga tjejen skakar på huvudet och tittar mot 
sidan och in i kameran: Ja, det finns många sådana saker jättebra grejer. Ja, 
hon får lyssna. Ja, alltså jag tror det är en hon. Hon får lyssna på musik, ja, 
sen när man spelar för dem när de har fötts alltså. 

Den unga kvinnan tittar in i kamerans optik innan hon avslutande förkla-
rar att: Då känner de igen det och så känner de sig trygga. Till exempel om 
det hänt något så eller så och hon börjar gråta då kan man bara spela det 
här så … sjunger lite med i musiken, … ja, då blir hon lugn igen, jättebra.  

Det harmoniska och det framåtblickande perspektivet i scenen ställs i 
kontrast till efterföljande situation, där den unga kvinnan står på knä och 
spyr i en toalett. Efter en stund torkar hon sig om munnen och reser sig lång-
samt upp från golvet. I nästa klipp sitter hon i halvbild lutad mot toalettsto-
lens lock, tittar in i kameran och konstaterar: Jaa, det var ju lite jobbigt här. 

Bild 32–33. På toaletten

Hon tittar in i kameran och ser plågad ut, grimaserar och torkar sig om mun-
nen… men jag hörde faktiskt om en jag känner som var med om det här pre-
cis samma som jag, för henne gick det jättebra. Hon var med om det tre 
gånger till och med.   

Genom den muntliga utsagan presenteras för första gången en annan kon-
kret person med anknytning till historien – en vän. Representationen av den 
unga kvinnans sociala ramverk domineras annars i filmen av en total avsak-
nad både visuellt och verbalt av familj, skolhälsovård, ungdomsmottagning, 
mödrahälsovård eller någon annan närstående person eller institution.  

Det är en i allra högsta grad en ensamstående blivande ung mor. Hon fort-
sätter att resonera om ännu en frånvarande men högst betydelsefull person, 
barnets far. Det värsta är att man inte vet vem pappan är. Man kan ju inte 
begära något underhåll eller så. Hon tittar lite plågsamt uppåt i luften. Att de 
ska träffa barnen och ta med dem på tivoli och bio och sånt där. Det är job-
bigt att vara ensam mor i dagens samhälle. Under hela scenen skakar hon 
engagerat på huvudet medan hon talar. Nästa påstående uttrycks med emfas 
och en viss tonhöjning i rösten: Men vi har ju ett sådant här fantastiskt 
skyddsnät i det här landet. Musikens volym arbetar sig nu långsamt upp 
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medan den unga tjejen konstaterar med eftertryck att: Göran Persson, han 
kommer att ta hand om mig och mitt barn. Här introduceras det samhälleligt 
kollektiva skyddsnät som ska ersätta den unga tjejens i övrigt både verbalt 
och visuellt exkluderade sociala nätverket i filmens utsaga. Hon skrattar till 
och ler ansträngt för att spekulera i: Det kanske är han som är pappan till 
och med? 

Bild 34. Vintersport i offentlig miljö                             Bild 35. Ute på hal is

I nästa klipp är vi återigen förflyttade till en utomhusmiljö vilken präglas av 
barn och vuxna som vintersportar. Denna gång är det dock en isbana med 
skridskoåkande familjer som visas i helbild. Den rörliga kameran följer en 
större samling barn som leker tillsamman på isen. Det autentiska ljudet blan-
das med den entoniga musiken och bildar en form av ljudväv.  

Ur samlingen av människor på isbanan lösgör sig en bekant person. Den 
blivande unga mamman som åker omkring på isen utan skridskor, hon är 
med andra ord ute på hal is. Kameran följer den unga tjejens prövande låt-
sasskär över isen innan hon kommer halkande fram mot kameran. Väl 
framme gör hon en rejäl vurpa, samtidigt åker plötsligt ett barn in från väns-
ter i bild. Barnet trillar och gör en volt med skridskorna upp mot den unga 
tjejens ansikte. Hon ryggar skräckslaget tillbaka. Här tonar musiken ut för att 
helt upphöra, det autentiska ljudet från lekande barn på isbanan stegras och 
blir allt mer påtagligt. 

Nästa klipp visar den unga kvinnans profil i närbild när hon sitter bredvid 
skridskobanan. Skridskoåkande barn syns i bildens bakre region. Ljudet från 
de lekande barnen är påträngande. Den rörliga kameran möter nu den repre-
senterade deltagaren rakt framifrån. Hon ser in i kameran och utbrister med 
gnällig röst: Jag tror jag har förlorat barnet. Hon snorar till och säger med 
en något försåtlig röst när hon samtidigt tittar in i kameran. Det händer ju så 
lätt så här tidigt i graviditeten.  

Den förväntade graviditeten och barnets ankomst har ställts in. Här inträ-
der ironins upphävande konjunktiv. Repliken gör att representationens före-
gående handlingar får en ändrad innebörd, filmens berättelse ändrar riktning. 
Den unga kvinnan tittar ut rakt fram, tittar sedan ner och funderar en stund 
för att sedan avslöja att: Faktum är att det hänt mig flera gånger förut. Ja … 
första gången tror jag att jag var tolv år gammal kanske. Hon tittar bort, ser 
ledsen ut och suckar uppgivet. Man kan ju inte gråta varje gång, liksom 
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gråta över spilld mjölk. Men man blir ju ledsen. Efter detta klargörande föl-
jer en kort paus, ljuden från isbanan med barn som stimmar runt dominerar 
ljudbilden. Den unga kvinnan stirrar fundersamt ut ur bild innan hon återigen 
riktar sig mot kameran för att med emfas utbrista: Det gör ont, ont. Hon för 
armen mot hjärtat: Här, men blir osäker och provar andra sidan av överkrop-
pen; Eller här. Kameran följer hennes gestik när hon lägger sina händer i 
underlivets mitt: Och så här … 

Bild 36–38. Det gör ont, ont, här eller här. Och så här, och framförallt här 

Därefter lägger hon händerna på låret som utgjorde den del av kroppen som 
tog emot hennes fall på isbanan: Och framför allt här kanske. Berättelsens 
dementi skruvas ytterligare och avslutas i en form av tragikomisk vändning. 
(jfr Roth-Lindberg, 1995). Kameran rör sig upp mot den plågade unga tje-
jens ansikte samtidigt som musiken återkommer och tonas upp i volym. I 
nästa klipp visas en svartruta som ganska snabbt scrollar upp en text vilken 
informerar att:

 

Ni har sett ett levnadsöde producerat av Spider Art
Tack till N.N., Dolly Parton och Bob Roy Rydbert 

Tack till N.N. för värdefull support 
Ni har hört musik från musikkollektivet Models Inc.

andra samlingsskiva 

 

I filmen får publiken något berättat för sig, åskådaren involverade i och får 
följa ett levnadsöde vilket eftertexten poängterar. Efter sluttexten återkom-
mer den unga tjejen i halvbild. Hon står vid ett fönster med en katt i famnen.  
Inledningsvis stryker hon katten över magen för att sedan lyfta upp den och 
tittar katten i ögonen. Hon förklarar att: Dig måste vi nog avliva. Du vet små 
barn ska inte utsättas för katter i späd ålder liksom. 
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Bild 39–40. Avslutande bilder efter slutvinjetten

Den unga tjejen klappar och gullar med katten medan hon fortsätter att tala 
med den om att: Då blir de allergiska som vuxna. Man ska inte ha katt alls. 
Hon lägger tillbaka katten i famnen och avslutar med ett bestämt konstate-
rande – Ja. Genom återkomsten av den ansvarsfulla unga modern avslutas 
filmen med en oklar representation av berättelsens sakförhållande och den 
unga tjejens verkliga position. 

Interpersonell analys 

Ironin i Ett barn blir till kan förstås som ett spel mellan tvetydigheter, över-
och underdrifter. Denna ironiska praktik kan även diskuteras i förhållande 
till analysen av filmens metafunktioner. Den interpersonella funktionen 
uppmärksammar ironins positionella betingelse (jfr Wahl, m.fl., 1998). Fil-
mens ironiska argumentation bygger på hur väl de interaktiva deltagarna har 
tillgång till de olika tolkningsperspektiven. Ironin är även en betydelsefull 
semiotisk resurs i den textuella metafunktionen vilket presenteras i nästa steg 
av analysen. 

I den aktuella Ett barn blir till blir publiken i allra högsta grad involverad. 
Åskådaren krävs på uppmärksamhet och kontakt. De skilda resurserna för 
representation bildar tillsammans en form av imperativ, an image act (Kress 
& van Leeuwen, 1996/2006, s. 121). Den unga tjejen i filmen etablerar redan 
i den inledande scenen en nära relation med de interaktiva deltagarna genom 
sitt direkta och informella Du-tilltal när hon behöver gå iväg för att köpa 
välling.  

Hon lutar sig fram och fäster blicken på publiken (se bild 24–25). Hennes 
gestik och mimik används för att markera stundens allvar och seriositet. Fil-
mens ironiska retorik tar närmast formen av en pantomim. Det personliga 
och direkta tilltalet samverkar med att de interaktiva deltagarna genomgåen-
de placeras på en jämlik nivå genom de valda bildutsnitten när- och halvbild. 
Genom denna kombination konstrueras en intim och personlig relation med 
oss betraktare (jfr Jewitt & Oyama, 2001). Den unga tonårstjejens monolog 
bildar en dold och dubbelverkande ironi. Publiken får ta del av ett tillkänna-
givande där de positioneras både som en utomstående betraktare och som en 
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närstående vän. Hon anförtror åskådaren ett mycket privat och intimt av-
slöjande samtidigt blir detta en offentliggjord hemlighet. Som interaktiva 
deltagare är vi inte bara inbjudna som åhörare och betraktare utan blir även 
medskapare genom filmens retoriska argumentation. Berättargreppet i filmen 
aktualiserar betydelsen av publikens förhandlande och tolkande roll.  

Publiken ställs inför att acceptera eller överväga att förkasta representa-
tionens anspråk. Ironin bygger så till vida på de interaktiva deltagarnas kun-
skap (Drotner, m.fl., 2000). För att kunna tolka det ironiska anslaget krävs 
att betraktaren på något sätt kan dela de sammanhang som gestaltningen 
relaterar till. Detta visar på ironins verkan genom ett spel mellan sken och 
verklighet (Roth-Lindberg, 1995, s. 102).  

Scenens avslutande upplösning kulminerar i en tragikomisk tillspetsning 
vilket gör att berättelsens konstruktion ändar riktning. Representationens 
absurditet fortsätter efter filmens sluttexter och lämnar betraktare i en osä-
kerhet över filmens oklara förhållande i den avslutande scenen.  

Textuell analys 

Inom denna tredje metafunktion analyseras hur filmens kommunikativa 
struktur är uppbyggd. Här framträder ironins betydelse för filmens organise-
rande struktur. Alices och Linas film är arrangerad genom tre satser. I det 
första ledet presenteras publiken för ett faktum och får lyssna till en ung 
kvinnas intima avslöjande, hon är gravid (se bild 24–25). Åskådarens intres-
se väcks för den unga kvinnans situation.  

Det andra steget i berättelsen dementerar egentligen inte hennes verbala 
utsaga men ett förbehåll väcker misstänksamhet. Hur gick egentligen kon-
ceptionen till, är hon med barn eller inte? Dementin blir i detta fall inte upp-
hävd eller absolut utan iscensätts på en oklar och något diskret nivå (se bild 
36–38).  

Det tredje och avslutande steget karaktäriseras av en förstärkning och till-
spetsad situation (se bild 38–39). Ett barn blir till styrs av en retorik där den 
ironiska triaden utgör den bärande och sammanlänkande struktureringsprin-
cipen för filmens koherens. Dementin i sig ger ingen anvisning till ironins 
innehåll, utan det är enbart den ironiska triaden som blir avgörande för om 
ett bildflöde eller en muntlig utsaga kan fylla en ironisk funktion (Roth-
Lindberg, 1995, s. 95). Tjejernas film är en linjär berättelse vilken får en 
något oväntad upplösning.  

I den dokumentärt präglade gestaltningen inträder ett förbehåll, en per-
spektivförskjutning, vilket gör att utsagan tar en annorlunda riktning än tidi-
gare. Denna typ av transformationer utmärker den ironiska representationen 
oavsett om den medieras genom rörlig bild, text eller tal. Den narrativa 
iscensättningen behandlar ett samhälleligt problem gestaltat genom en en-
skild människas situation. Filmens dramatisering präglas av en ”faktion-
karaktär”, en form av hybridgenre. Denna typ av subjektivt förankrad ge-
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staltning lånar dokumentära inslag och viktiga tekniska grepp från fiktionen 
(Drotner m.fl., 2000). Fiktionen arbetar främst med fantasi, dramatiseringar 
och kan beskrivas som en metafor för verkligheten medan faktainslagen står 
för en metonymisk relation till olika sakförhållanden (jfr Harms Larsen, 
1990; Drotner m.fl., 2000). 

 Ironin som genre är och har varit flitigt förekommande inom filmproduk-
tioner till exempel hos Alfred Hitchcock, i filmer som Blackmail eller hos 
Stanley Kubrick i Dr Strangelove och Barry London. Den ironiska berättar-
stilen är inte heller ovanlig inom samtida tv- serier och ungdomsprogram 
som till exempel, Scrubs, Vänner eller Thats 70ths show.13

Filmen som helhet   

Ett barn blir till domineras av ironisk retorik vilken iscensätts genom fil-
mens mest framträdande resurs, dess muntliga utsaga. Detta bildar en para-
dox i relation till berättelsens fokus, där inte tal utan kropp i så hög grad är 
centralt. Med en ironisk distansering belyser Alice och Lina olika perspektiv 
på ungdom, vuxenliv och sexualitet. Genom en ung tjejs levnadsöde konkre-
tiseras en rad samhälleliga föreställningar.  

 I den nu analyserade filmen träder monologen fram som den mest domi-
nerande resursen. Genom talets grundläggande dominans kan det visuella 
berättarspråket sägas vara är starkt avskalat. Analysen av filmtextens meta-
funktioner visar hur det är samspelet mellan filmens kamerautsnitt, talet och 
den representerade deltagarens mimik och kroppsspråk, som ger represen-
tationen dess retoriska verkan. Filmen kan i sin organisering sägas utnyttja 
båda de filmspråkliga resurserna inom filmic, tal, gestik, mimik och cinema-
tic, kamerautsnitt, synvinklar och redigeringens potential (jfr Burn & Parker, 
2003; Metz, 1974). Den narrativa processen inramas av två skilda arenor, det 
privata neutrala rummet som jag tolkar som en form av back stage och det 
offentliga rummets karaktär av on stage (jfr Goffman, 1974/2004, 

                              
13 Scrubs är en amerikansk komediserie om ett sjukhus och dess AT-läkare, från 2100. Serien 
är producerad av Touchestone Television och i Sverige har serien sänts i TV 3 och TV 6. 
http://www.tv.com/scrubs/show/3613/summary.html, http://scrubs-tv.com/ . 
Vänner eller Friends är en serie vars första säsong startade redan 1994 i USA och avslutades 

2004. Serien handlar om sex vänner som bor i New York . De är i tjugofemårsåldern, i slutet 
av serien är de i trettiofemårsåldern. http://www2.warnerbros.com/friendstv/container.html
That '70s Show startade 1998 och handlar om sex ungdomar och deras familjer mot slutet av 
1970-talet. Serien har visat i olika svenska TV-kanaler under 2000-talet. 
http://www.that70sshow.com/
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1959/1971; Göthlund, 1997).14 Det privata scenrummet, erbjuder en perfor-
mativ iscensättning av tänkbara framtida positioner. Den unga kvinnan har 
likt en stand-up artist den retoriska utsagan och det odefinierade rummet som 
sin scen. Detta får det outtalade och dolda att synliggöras genom de fiktiva 
bilder som skapas i hennes berättelse.  

Det privata rummet erbjuder en transformativ plats för prövande tankar 
och förhandlingar, här möjliggörs intima avslöjanden. I detta rum pågår en 
förvandling från det unga tonårs-jaget till en blivande ung ensamstående mor 
(se bild 24–25 och 30–31).  Det yttre, offentliga rummet gör till skillnad mot 
den föregående miljön anspråk på att vara en plats som förankrar filmen i en 
realitet, en modalitetsmarkör för ett autentiskt familjeliv. Inom dessa sekven-
ser dominerar en rörlig kamerainitierad dramatik (se bild 26–27 och 34–35). 
Det offentligt röriga och påträngande vinterlandskapet bildar ett symboliskt 
rum för de oklara omständigheterna kring själva konceptionen, det är också 
inom denna kontext som den unga tjejens missfall inträffar.  

Alice och Lina använder sig av ljud och kamerapositioner för att markera 
betydelsefulla förskjutningar inom filmens generiska nivå. I det inre privata 
rummet arbetar kameran med ett fast bildutsnitt, här driver den unga kvin-
nans agerande handlingen framåt. De är hennes rörelser som skapar scener-
nas dramatik, hennes förflyttningar (se bild 30–31). De offentliga miljöerna 
karaktäriseras istället av en subjektsinitierad kamera, vilket accentuerar det 
rörliga och föränderliga i den omgivande miljön. 

Filmens två olika typer av ljudbilder fungerar även de som en markör för 
hur de skilda rumsliga inramningarna konstrueras. Det autentiska ljudet i Ett 
barn blir till används genomgående i gestaltningen av den unga kvinnans 
levnadsöde. Det dokumentära ljudet från lekande barn och familjeliv marke-
rar realiteten i representationens anspråk. När den unga kvinnan i slutscenen 
befinner sig på hal is tar det autentiska ljudet över och musiken exkluderas 
helt ur de avslutande scenerna. På så vis kan musiken även sägas vara ett 
tecken för en fantasi, ett drömtillstånd och det skenbara.  

Volymen fungerar som en ytterligare markör för att uppmärksamma oss 
betraktare på vad som är betydelsefullt och centralt inom de olika scenerna. 
Likt i den tidigare filmen använder sig Alice och Lina av en Independec-
grupp för att kommunicera sin alternativa ståndpunkt. Musiken är en av de 
resurser för representation som präglas av vad Burn och Parker karaktär-
iserar som ett pre-filmic material (2003, s. 24). Det är ett redan kulturellt 
format material som inte är framställt för att användas som filmmusik. Mu-
siken är dock vald och investerad av Lina och Alice som ett tecken för det 
privata inre rummets gestaltningar. Den unga kvinnas tankar och tal om sin 

                              
14 Sociologen Erving Goffman som studerat social interaktion som framträdanden, perfor-
mances, talar om regions som en form av scenkaraktär (1974/2004, 1959/1971. Det finns en 
front region som är en plats vilken är ”the place where the performance is given” ett on stage. 
Det finns även en back region eller back stage, där det finns möjlighet att hämta kraft inför 
offentligheten (1959/1971, s.114). 
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framtida föräldraroll konstrueras bland annat genom hur musiken används i 
det aktuella rummet .  

Tal, gestik, mimik och blick –– vad som inte sägs och inte syns 

Ett muntligt berättande kan i sina bästa stunder innefatta målande beskriv-
ningar vilket gör att vi som lyssnare själva skapar oss inre bilder utifrån den 
specifika situationen. Att lyssna till den blivande unga mammans berättelse 
om julklappar och delade erfarenheter med en väninna får oss som publik att 
själva fylla ut den visuella absensen (jfr Mitchell, 1994). Vi kan lätt förestäl-
la oss den gestaltade situationen, vi kan inte se den men väl avlyssna dess 
konstruktion. Den blivande unga mammans tal gör inte bara det osynliga 
synligt. Hon ger även röst åt det som exkluderas, till exempel en möjlig 
myndighetsperson från ungdomsmottagningen vilken meddelade henne: ”Du 
ska bli mamma – så där bara rakt upp i ansiktet” (se ideationell analys).  

De symboliska representationerna förstärks i den unga tjejens berättelse 
genom minens närvaro som en form av istället för (se bild 24–25). Röstens 
och mimikens samspel arbetar i en form av ironisk och karnevalisk gycklar-
tradition med rötter i medeltiden (Roth-Lindberg, 1995, s. 316).  

Skyltfönstret formas till en förvandlingsspegel där den unga kvinnan 
speglar sig symboliskt i föräldrarollen. Hon tittar nyfiket och allvarligt in i 
den främmande vuxenvärlden. Babyproffsen blir i detta fall bärare av de 
samhälliga normer som omger föräldraskapet (se bild 21-23). Den unga 
kvinnans tal ger de interaktiva deltagarna tillgång till en rad överordnade 
diskurser. Det är den verbala utsagan som skapar de visuellt osynliggjorda 
delarna av filmgruppens narrativa konstruktion. Framträdande i berättelsen 
blir det som inte talas om och även det som inte visas, det som exkluderas.  

De överordnade diskurserna materialiseras genom att den unga tjejen rör 
sig mellan två positioner. Den binära oppositionen skapas genom den pro-
blematiska unga tonårsgraviditeten, som officiellt karaktäriseras som ett 
riskbeteende, och genom den officiella diskursen om den goda ansvarsfulla 
föräldern (Holgate & Evans, 2006; Johansson & Hammrén, 2006). Denna 
konstruktion är också vanlig inom populärkulturella fiktioner som till exem-
pel melodramer där den oskuldfulla och av-erotiserade unga kvinnan ställs 
mot en mer och äventyrlig och farlig sexualitet, en form av ”the good and 
bad-girl” (Wolfenstein & Leites, 1970; Soila, 1991).  

Babyproffsens butik är i filmens gestaltning ett tecken för det möjliga för-
äldraskapet och med det den officiella diskursen om den goda föräldern. 
Dominerande föreställningar om föräldraskapet tar bland annat gestalt i poli-
tiska ideologier, medier och statliga institutioners informationsmaterial och 
kampanjer. Hur den goda modern skapas och definieras är historiskt och 
kulturellt inramat. Dess karaktäristik får även betydelse för det som definie-
ras som avvikande. Att vara ensamstående mamma avviker från det före-
skrivna, att därtill vara ensamstående tonårsmamma är en än mer stigmatise-
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rad position. I officiell statistik placeras ofta tonårsgraviditet inom samma 
riskbeteenden som alkohol och drogmissbruk (Holgate & Evans, 2006, s. 7). 
De symboliserar tillsammans en samhällelig utgift, både ekonomiskt och 
moraliskt. Denna undertext konkretiseras och lyfts fram genom avsaknaden 
av både barnets far och underhåll vilket resulterar i att de inte kan ”ta med 
dem på tivoli och bio och sånt där. Det är jobbigt att vara ensam mor i da-
gens samhälle (se Ideationell analys). Dock får vår dåvarande statsminister, 
Göran Persson fungera både som en tänkbar far men även som ett tecken för 
den samhälleliga trygghet som finns där när familj, fäder och andra närstå-
ende inte finns i sikte inom den unga kvinnans värld.  

Det väntade barnet realiserar även en i media förekommande fram-
ställning av små barn som en form av accessoarer för vuxna. I detta fall blir 
Playstationspelet utbytt mot en väntad baby som förvandlas till ”en gåva, 
något att vara glad över. Något som jag liksom ser fram emot, åhh, ja, som 
en gåva som bara är mitt (se Ideationell analys). 

Representationens kontext lämnar möjligheten till ett ifrågasättande eller 
förnekande, på så vis uppmärksammar berättelsen problemet med både vår 
egen och andras identiteter: ”Något av det utmärkande för ironi, både som 
verbal och visuell struktur, är att den ifrågasätter själva tillvaron som sken 
och illusion och kunskapen om oss själva” (Roth-Lindberg, 1995, s. 59). Jag 
menar att just detta utgör förutsättningarna för de experimenterande och 
prövande positionerna i filmens performance.  
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Verbala utsagor 
Ett barn blir till är en intim berättelse där en rad existentiella frågeställningar 
uppmärksammas genom en tragikomisk ironi. Intervjun om filmarbetet blir 
en av de situationer där mina egna erfarenheter som kvinnligt subjekt tas i 
bruk (jfr Buckingham & Bragg, 2004). Jag blir utmanad och förflyttas bakåt 
i tiden för att identifiera den nu aktuella situationen. Alice frågar mig upp-
fodrande: Kan du identifiera dig med det här?  

Mina egna skräckfyllda fantasier om en tänkbar men egentligen helt 
omöjlig graviditet under tonårsperioden skapar på så sätt ett gemensamt fo-
kus under intervjun, oberoende av ålder. Alice och Lina konstaterar dock det 
märkliga i att den unga tjejen i filmen varken är skräckfylld eller orolig över 
sin situation. Hon är faktiskt ganska tragisk menar Lina, men så var det inte 
tänkt att det skulle bli från början fastslår de bägge två.  

Inledningsvis kommer jag att utifrån de unga kvinnornas samtal rama in 
det jag tolkar som några av de övergripande diskurserna för filmprod-
uktionen. Filmens design kommer i centrum när de övergripande diskurserna 
konkretiseras i samtalen om upprinnelsen av filmens historia och utgångs-
punkter.   

En hyllning till Lennart – filmens diskurser 

Det är väl vår ständigt pågående drift med samhället säger Alice med ett 
ironiskt tonfall när hon ska förklara ur vilket perspektiv den producerade 
filmen kan betraktas. Det personliga och skolkritiska anslaget i tjejernas 
tidigare film, Hororna som aldrig kom till Berlin, har i den analyserade fil-
men, Ett barn blir till vidgasts till ett samhällskritiskt och allmängiltigt pro-
blem. Det generella perspektivet är något som främst unga kvinnor i den 
åldersdefinierade tonårsperioden kan identifiera sig med, skräcken över en 
oönskad graviditet.  

I samtal med Alice och Lina framträder två mycket konkreta omständig-
heter som präglat de övergripande utgångspunkterna för tjejernas film-
produktion. Det är den högst påtagliga oron av att kunna bli med barn samt 
tjejernas nästan dagliga möte med Babyproffsens butik (se bild 21–23). På 
väg hem och till skolan passerar deras skolbuss den aktuella butiken. En av 
busslinjens hållplatser har sitt stopp invid affärens skyltfönster. Detta gör att 
tjejerna från bussfönstret har gott om tid att följa omskyltningar, trender och 
årets teman inom babykonfektion och barnvagnsmode. Alice menar att: man
började ju fundera vad ett Babyproffs egentligen var för något?  

Det skräckblandade intresset för butikens teckensystem som representa-
tion för föräldraskap och vuxenliv förs i filmproduktionen samman med de 
unga kvinnornas egna kroppsliga erfarenheter. Oron och rädslan av att kunna 
bli med barn, men också fascinationen av det samma kom vid denna tid att 
bli startpunkten för ett intensivt intresse för Lennart Nilssons fotodokumen-
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tation, Ett barn blir till (1965/2003). Lennart Nilssons fotoarbete skildrar ett 
fosters utveckling. Från spermiens möte med ägget vid befruktningen och 
därefter hur fostret utvecklas i kvinnans kropp under nio månader fram till 
dess födelse. Fotodokumentationens informativa och sakliga framställning 
utvecklas till en form av lugnade och kontrollerande perspektiv för de unga 
tjejerna. Vår film, säger Alice och Lina skämtsamt, men med ett visst allvar, 
ska ses som en hyllning till Lennart. 

I en samtid där olika ambivalenta inställningar till sexualitet kolliderar är 
det inte lätt att bilda sig en egen uppfattning. Ju mer mångtydig och motsätt-
ningsfylld vardagen blir, desto större blir behovet av att hitta olika möjlighe-
ter att förstå sin omgivning och egna identiteter (Drotner, 1991/2001, s. 10). 
Ungdomstiden karaktäriseras på många sätt av ett sökande efter tillhörighet 
och identitet (Göthlund, 1997). En betydelsefull aspekt av detta utforskande 
innefattar sexualitet, kropp, och begär.  

Under tonåren blir insikten om kroppens utveckling mycket påtaglig och 
denna förändring påverkar även hur man uppfattas av sin omgivning. Efter 
att ha lämnat barndomsvärlden upplever många unga kvinnor problematiken 
med att istället bli sedd och värderad som ett sexuellt objekt (Göthlund, 
1997, s. 68). Flera undersökningar visar att unga människor idag har ett rela-
tivt öppet förhållningssätt till sexualitet (Johansson & Hammarén, 2006). 
Skillnaderna mellan könen har minskat samtidigt som variationen mellan 
olika typer av beteenden och livsmönster hos unga har ökat (Forsberg, 
2000).  

Ungdomars vardag präglas dock av en rad motsägelsefulla och komplexa 
sammanhang. Spänningsfältet innefattar såväl föreställningar om en liberal 
och frigjord sexualitet till en mer restriktiv sexualmoral (Johansson & Ham-
marèn, 2006, s. 34). De estetiskt formgivande och kommunicerande iscen-
sättningarna utgör därmed en praktik för ett experimenterande och performa-
tivt utforskande. Dessa utgångspunkter menar jag utgör några av de kom-
plexa sammanhang som kan sägas bilda filmproduktionens diskursiva in-
ramning.  

Ett allvarligt ämne – filmens design 

Inför det konkreta arbetet att skriva ett manus och spåna på idéer för filmens 
design beger sig Alice och Lina till ett bibliotek för att låna böcker. Tanken 
är bland annat att Lennart Nilssons bok ska ingå som en del av den tänkta 
filmberättelsen. Den fakta- och informationsmässiga ingången för filmens 
design är en av de undertexter mot vilken filmens ironiska berättarstil har 
gestaltats. 

Det tog väl bara en halvtimme eller timme att göra manus, vi satt och spåna-
de. Det här är ju något vi har haft länge. När man har det där, då går det 
ganska snabbt. Det är ganska roligt också, vi skrattar och tänker hur det ska 
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bli och vad vi ska ha det till. Man kan verkligen föreställa sig hur det ska bli, 
sen kommer man bara på mer och mer. Lina, 2004
 

Förutom att det är uppenbart att den inledande fasen av filmens arbete präg-
las av en lustfylld process synliggörs hur formandet av en text har sitt ur-
sprung i en social situation (jfr Kress, 2003). I tolkningen och bearbetningen 
av en rad motsägelsefulla föreställningar som präglat de unga tjejernas sam-
tid använder de sig av rörlig bild för att synliggöra och omförhandla tänkba-
ra positioner i den sociala världen. Medietillvalets erbjudande om kommuni-
kativa verktyg och en egen vald tematik, skapar förutsättningar för att gestal-
ta betydelsefulla och svåra frågor. Filmmediet blir helt enkelt det mest lämp-
liga valet för att gestalta deras under en längre tid reflekterade tankar.  

Att leva i en medierad värld innebär att ständigt väva samman olika slags 
erfarenheter med de nära vardagliga. En rad forskare menar att genom den 
ökande tillgången till medier har identitetsbildningen kommit att uppfattas 
som ett reflexivt symboliskt projekt vars lokala prägel får allt mindre bety-
delse (jfr Thompson, 1995/2001, s. 187). I analysen av Alice och Linas 
filmarbete är det tydligt hur olika typer av intertextuella referenser används 
som en utgångspunkt för att kommunicera mycket nära och personliga fråge-
ställningar. Detta är framträdande i såväl avhandlingens friare mediearbete 
som i licentiatstudiens målrelaterade arbete om EMU. Filmarbetet tydliggör 
hur personliga val och intressen omformas i relation till en rad olikartade 
källor, teckensystem och meningsskapande resurser. 

I det inledande arbetet med Ett barn blir till underkastas det laddade och 
svåra ämnet en rad olika omarbetningar och transformationer. Alice och Lina 
måste ta ställning till hur filmens tema och berättelse ska konkretiseras. Det 
gäller de ideationella aspekterna, de medverkande i filmen, miljöer och be-
tydelsefulla artefakter, filmens vad. Men också hur berättelsens ska gestaltas 
genom de interpersonella resurserna, kameravinklar och bildutsnitt, filmens 
hur. Den metatextuella organiseringen finns inledningsvis med i planeringen 
av filmen men blir först klarlagd och genomförd i den avslutande redigering-
en. I det inledande arbetet fokuseras hur filmens design, de grundläggande 
idéerna ska konkretiseras.  

Det kändes som det var bättre att utgå från att hon inte skulle ha barnet. Det 
var lättare att utgå från det. Så man kunde få en liten rolig twist på det hela, 
för att närma sig ett allvarligt ämne. Lina, 2004 

 

Det tragikkomiska och öppna slutet i Ett barn blir till ger publiken och läsa-
ren möjlighet att själva ta ställning till historiens realitet eller imaginära fan-
tasi. Filmberättelsens blandning av allvar och humor kan även appliceras på 
det som just karaktäriserar ett filmarbete, kombinationen av lust och djupaste 
allvar. Arbetet utmärks av en situation där man är intensivt engagerad samti-
digt som det krävs en distans till sig själv och andra. ”Diskussionen är kon-
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kret, den innefattar både förnuft, allvar och känslor, reflektion och det ex-
pressiva” (Drotner, 1991/2001, s. 17). 

I arbetet med rörlig bild sker ett transformativt och omskapande arbete. 
Tjejernas subjektiva erfarenheter, de offentliga diskurserna och en rad inter-
textuella referenser bildar utgångspunkt för hur de olika resurserna för repre-
sentation kan tas i bruk och skapar betydelse. Denna form av interaktion 
visar bland annat på den visuella kulturens betydelse för hur vi kan förstå oss 
själva som ett visst socialt könskodat subjekt i en specifik kontext (Lind, 
1999, s. 102). 

Att skapa skillnad –– filmens design  

Alice och Lina har i samtalet om filmens design uppmärksammat hur unga 
tjejer representeras i film. I en diskussion om förebilder och hur olika bild-
språkliga koder och konventioner styr vårt sätt att se och handla framträder 
en form av omvänd förebild och inspiration för tjejernas filmproduktion. 

Alice: Vi ser på filmer som vi tycker är dåliga. De påverkar mer än de bra. 
Jag känner att filmer jag gillat mer gett en känsla, än att de påverkat mitt ar-
bete. Man kanske tittar på hur de har filmat och så …

           Lina: Ja, det har jag också börjat göra men inte så där berättelseaktigt. 

I samtalet ovan framträder inte två passiva mottagare av en text utan två 
aktiva teckentolkare. Meningsskapande är resultatet av en semiotisk process 
oavsett om det materialiseras genom ett yttre teckenskapande i rörlig bild 
eller genom ett inre teckenskapande vilket sker i en tolkningsprocess av till 
exempel en populärkulturell text. Det egna filmarbetet framstår som en aktiv 
omskapande praktik, ett sätt att skapa skillnad (jfr Lindstrand, 2006). Film-
produktionen formas till en möjlighet att skapa alternativa representationer 
till redan befintliga texter.  

Feministiska forskare har visat att de narrativer som ligger till grund för 
våra västerländska berättarkonventioner är starkt begränsade när det gäller 
hur genus skapas och representeras (Spiegler, m.fl. 2004). Företrädesvis 
exponeras kvinnor på film som något vackert att titta på. De ensidiga repre-
sentationerna av unga tjejer inom främst amerikansk film har dock för Alice 
och Lina formats till en specifik favoritgenre.  

Alice: Ja det är väl mer sådär att vi har tittat på collegefilmer, sådana college-
myter och klichéer, det helt enkelt är lite roligt att hålla på med såna där my-
ter. Krossa och skruva dem, klichéer och sånt …
Lina: Jaaa … Vi ser nästan aldrig några filmer som vi gillar. Utan det är mest 
för vi gillar det rent ironiskt. 

Såpor, collegefilmer och andra stereotyper blir genom Alice och Lina ironis-
ka betraktarposition möjliga att använda som utgångspunkt i ett omformande 
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av till exempel schablonmässiga genusmönster (jfr Ang, 1985; Liljeqvist, 
2000). Representationer bygger på konventioner, historiska referenser som 
tas i bruk för att inte bara återge en specifik aspekt av den sociala världen, 
utan även för att förskjuta och förändra den samma.  

Barns och ungdomars användning av stereotyper är ganska flitigt före-
kommande och har uppmärksammats inom en rad bildprojekt (jfr Lind & 
Åsén, 1999). Det är en del av de humoristiska och ironiska berättargrepp 
som elever ofta tar i bruk för att avslöja och synliggöra makt inom socialt 
och kulturellt normerande praktiker (Lind, 2006, s. 125). 

Klichéer och stereotyper används som välkända och lättavlästa symboler 
vilka gör det möjligt att framgångsrikt kommunicera ett meddelande, men 
även som en resurs för att utmana naturaliserade representationer. Genom 
humorns och ironins ostabila och ifrågasättande utsagor blir det möjligt att 
provocera och arbeta i en bildtradition som är väletablerad inom samtida 
konst. Cindy Shermans (2003) och Barbara Krügers arbeten (1999) är fram-
trädande exempel på detta.  

För att förstå varför just kvinnor företrädesvis arbetar med ironier krävs 
en erfarenhet eller förståelse av vad det innebär att tala utifrån en underord-
nad position (Wahl, m.fl., 1998). Utan denna referensram omöjliggörs iden-
tifikationen av motsägelser, positionsbyten och underordning. Ironins styrka 
är att den kan ifrågasätta utan att öppet utmana. I Ett barn bli till iscensätts 
glidande beskrivningar och skruvade absurditeter, på så vis bearbetas olika 
händelseförlopp och möjliga positioner.  

Konstruktionen av den unga mamman gör det möjligt för Alice och Lina 
att bearbeta ett allvarligt och svårhanterligt ämne ur flera perspektiv. Genom 
den retoriska vändningen blir det möjligt att förenas och hämta kraft i ett 
gemensamt skratt.    

Collegefilm – filmens design 

Alice: Nej… Vi tittade lite på bilsex. Ja det tycker vi är kul. Skratt … Vi hål-
ler på med det just nu.  

            Lisa: Var hittar ni det då? 
Lina: Det finns i väldigt mycket collegefilmer, det finns alltid i dem. Det är 
lite kul. 

Collegefilmerna framstår under denna period i Alice och Linas liv som ett 
rikt material för ett kreativt och transformativt teckenskapande, filmgenren 
behandlar viktiga frågor om familj, vänskap och inte minst sexualitet. I col-
legemiljöerna sker ofta sexdebuten, vilket är en betydelsefull och viktig hän-
delse i en ung människas liv. Genren präglas av traditionella normer och 
synsätt på sexualitet. Den klassiska bilden är att killar alltid vill ha sex, me-
dan flickorna säger nej (Holmberg, 2007, s. 78). I samtalet med de två kam-



107

raterna framträder även collegemiljöer med fler och andra typer av kvalitéer. 
Kvällen innan intervjun har tv visat Sofia Coppolas Virgin Suicide (1999), 
vilket får Lina att konstatera att; Den här har allt som en riktig film ska ha. 
Filmen erbjuder ett drama med fördjupade och komplexa karaktärer, bilsex 
och en intrig som inte bara följer de traditionellt föreskrivna och förväntade 
handlingar.  

Collegefilmernas huvudfiender är föräldrarna, de som är förbjudande och 
fördömande, de som inte går att kommunicera med. För många vuxna och 
föräldrar framstår frågor om sexualitet ofta som ett specifikt och svårhanter-
ligt ämne. Osäkerheten om att hantera frågor om sex skapar ett glapp vilket 
gör att många ungdomar får söka information och svar på egen hand (jfr 
Bergström, 2006). Ett annat omvänt perspektiv är det som blir tydligt när 
Alice och Lina berättar om vad som är filmens kärnfråga. 

 

Alice: Filmen handlar ju om sexualitet och det är väl ingenting …
Lina: Man vill dela med sina föräldrar. 

Den allmänna debatten om den ökade sexualiseringen i vår offentlighet kän-
netecknas ofta av diskussioner om hur ungdomar konsumerar och påverkas 
av de bilder som förmedlas genom tv, tidningar och film (a.a, s. 10). Hur 
påverkar stereotypa och konservativa könsroller unga människors självbild 
och identitetsskapande? Denna komplexa och ganska obeforskade fråga är 
dock inte i fokus för min föreliggande studie. Vad som dock blir möjligt att 
synliggöra och problematisera är hur eleverna tar i bruk stereotypa bilder 
som semiotiska resurser i ett förhandlande och ett experimenterande arbete.  

En sexuellt aktiv och initiativrik ung tjej är relativt frånvarande inom 
samtida film. Den kvinnliga sexualiteten framställs oftast som problematisk 
och unga kvinnor fortsätter att gestaltas som offer (Tasker, 1998; Lindell, 
2001). De flesta filmer som finns att tillgå är istället konstruerade efter sam-
ma typ av handling, det är den manliga lusten som står i fokus. Det är den 
som utgör handlingens dramatik och drivande kraft. 

I början av 2000-talet kommer en rad filmer där unga kvinnors sexualitet 
är ett bärande tema i filmer som Hipp Hipp Hora (2004), Fjorton suger 
(2004), Sandor/Slash/Ida (2005). I samband med intervjun med Alice och 
Lina framträder hur sammanvävda de offentliga diskussionerna om unga 
kvinnors sexualitet och utsatthet är med de representationer som växt fram i 
de två unga tjejernas mediearbete. Jag menar att detta visar på den dynamik 
och de samspel som präglar de unga kvinnornas handlingar i relation till de 
institutionella och diskursiva sammanhangen.  

Som aktörer i samhället integrerar vi kunskaper om genus i den form som 
det konstitueras. Det är inom den vardagliga sociala praktiken som unga 
killar och tjejer lär sig vad som förväntas av dem (jfr Davies, 2003). När 
unga kvinnor aktivt arbetar som medieproducenter ändras förhållandena 
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radikalt från att se media som en vuxen manlig aktivitet till en möjlig köns-
överskridande praktik (Kearney, 2006). Detta kan sägas vara en av utgångs-
punkterna och drivkrafterna för Alices och Linas tredje och avslutande film, 
Jobbiga Jennifer.

Sammanfattning  
Ett barn blir till gör inledningsvis anspråk på att vara trovärdig genom sin 
dokumentära prägel. En ung kvinnas levnadsöde konkretiserar Alices och 
Linas skräck för en oönskad graviditet. I en samtid där deras egen oro sam-
spelar med en rad ambivalenta föreställningar om sexualitet, använder de två 
eleverna rörlig bild för att bearbeta en rad motsägelsefulla föreställningar.  

Filmens teckenskapande praktik utgör för de två kamraterna ett experi-
menterande och ett performativt utforskande av tänkbara subjektspositioner. 
Genom filmarbetet definieras och omförhandlas möjliga positioner i den 
sociala världen. Arbetet konkretiserar och förtydligar osäkra och oklara för-
hållanden i Alices och Linas värld. När innehållet getts en form, i detta fall 
berättelsen om en ung tonårstjejs graviditet, blir det inte bara möjligt att 
kommunicera filmens frågeställningar till lärare, kamrater och föräldrar, utan 
även synliggöra en rad uppslag och lösningar för sin egen del.  

I det inledande arbetet med Ett barn blir till underkastas det laddade och 
svåra ämnet, tonårsgraviditet och föräldraskap, en rad olika omarbetningar 
och transformationer. Intertextuella referenser blandas med hänvisningar till 
en mer medicinska och informativa föreställningar. Lennart Nilssons fotobok 
Ett barn blir till (1965/2003) framträder som en betydelsefull utgångspunkt 
för filmens titel och som en informationskälla för filmens tematik.  

Analysen tydliggör hur elevernas intressen och val omformar olikartade 
referenser, medier och resurser för representation. Såpor, collegefilmer och 
andra stereotyper blir genom Alices och Linas ironiska betraktarposition 
möjliga att använda som resurser för att skapa ny mening (jfr Kress, 2000, 
2003). Resultatet av analysen sammanfaller med Buckingham och Braggs 
studie (2004) vilken visar hur mediers påverkan på ungdomar är mycket mer 
komplex och mångtydig än den officiella bilden av mediers negativa påver-
kan (a.a., s. 238). I likhet med den engelska studien framträder intertextuella 
mediereferenser som betydelsefulla för Alices och Linas arbete. Medierefe-
renser från tv och film utgör ett material att förkasta eller reflektera över, till 
skillnad från informationsmaterial om sexualitet vilket oftast erbjuder färdig-
formulerade svar. Gemensamt för Buckingham och Baggar å ena sidan och 
denna avhandling å den andra är även ungdomarnas mediekritiska hållning 
till olika stereotyper samt motståndet mot förskrivna och förväntade intriger 
(Bragg & Buckingham, 2004, s. 125). Istället demonstreras ett intresse för 
öppna frågor och debatter som utmanande ungdomarna att själva ta ställning. 
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Denna omständighet riktar uppmärksamhet mot definitioner och regleringar 
av vilka typer av normaliteter och sanningar som blir möjliga att undersöka.  

I Ett barn blir till är det genom en ironisk berättarstil som det blir möjligt 
att ställa frågor. Min analys visar hur den ironiska triaden styr filmens retorik 
och utgör dess bärande och sammanlänkande struktureringsprincip.  Ironin 
får sin verkan och betydelse genom interpersonella och textuella funktioner. 
Med ironins hjälp skruvas den dokumentära ansatsen ett antal varv och det 
förutskickade föräldraskapet uteblir i och med ironins dementi.  

De metafunktioner jag använder mig av i analysen av filmen visar hur 
samspelet mellan filmens kamerautsnitt, talet och den representerade deltag-
arens mimik och kroppsspråk ger representationen dess retoriska verkan. Ett 
barn blir till utnyttjar i sin organisering av båda de filmspråkliga resurserna 
inom filmic, tal, gestik, mimik och cinematic, kamerautsnitt, synvinklar och 
redigeringens potential (jfr Metz, 1974; Burn & Parker, 2003).  

I filmen framträder dock talet som den dominerande resursen. Den unga 
kvinnans monolog ger oss tillgång till en rad överordnande föreställningar 
om den goda föräldern, babyproffset och synen på unga ensamstående möd-
rar. Detta materialiseras genom att den unga tjejen rör sig mellan två positio-
ner. Dessa binära positioner konkretiseras genom talet, genom de olika 
rumsliga representationerna och genom ljudets meningspotentialer.  

Det privata rummet, back stage, och den offentliga miljön, onstage skapar 
två skilda iscensättningar. Det privata rummet möjliggör en transformativ 
plats för prövande tankar och förhandlingar, här möjliggörs intima avslöjan-
den. I detta rum pågår en förvandling från det unga tonårs-jaget till en bli-
vande ung ensamstående mamma.  

Iscensättningen domineras av musiken från Models. Inc. vilken fungerar 
som ett tecken för en fantasi, ett drömtillstånd och det skenbara. Till skillnad 
mot detta används det autentiska ljudet från lekande barn genomgående i 
scenerna från de offentliga miljöerna. Eleverna använder det dokumentära 
ljudet för att ge intryck av att berättelsen är realistisk.  

Vinterlandskapet och Babyproffsens skyltfönster fungerar som en plats 
för den unga kvinnan att symboliskt spegla sig i föräldrarollen. Hon tittar 
nyfiket och allvarligt in i den främmande och rörliga vuxenvärlden. De två 
rumsliga representationerna används som tecken för den unga kvinnans möj-
liga subjektspositioner.  

De rumsliga iscensättningarna, de inre och yttre rummens symboliska be-
tydelse konstrueras även genom kamerans placering och funktion. Den sub-
jektsinitierade utgångspunkten, det inre privata rummet, ger den unga kvin-
nan möjlighet att kontrollera, styra och förändra scenens sakförhållanden. I 
de offentliga rummen skapas en mer dokumenterande attityd till händelser-
nas centrum genom en kamerainitierade utgångspunkt. Den unga kvinnan 
blir utlämnad till en rad omständigheter som förändrar berättelsens grund-
struktur. De interaktiva deltagarnas medskapande arbete, det inre teckenska-
pandet synligörs genom hur ironin kan tolkas. Men även det bildskapande 
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som gestaltas genom den unga mammans berättelser om till exempel ett 
tänkbart besök på en ungdomsmottagning: ”Jaa, jamen, bara sådär rakt upp 
i ansiktet, du ska bli mamma” (se ideationell analys) eller julfirandet som 
hänvisar till en tidigare julklapp: ”Jahha, mycket bättre än Playstation spelet 
jag fick i julas” (se ideationell analys). Filmens avskalade bildspråk får det 
dolda att framträda genom de fiktiva bilder som skapas i den unga mammans 
berättelse. Det inre teckenskapandet uppmärksammar hur en bild inte behö-
ver återge materiella objekt. En bild kan även vara mental, det inre tecken-
skapandet (Mitchell, 1994: Kress, 2003). Skapandet av metaforer sker i bild 
lika väl som i text, det finns med andra ord inget ”rent” verbalt eller visuellt 
(Bal, 2003). Strävan blir att inte skapa en motsättning mellan ord och bild, i 
stället blir det intressant att se dess växelverkan och skilda möjligheter till 
meningsskapande. 
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Jobbiga Jennifer 

Föreliggande filmanalys behandlar Linas och Alices sista film, Jobbiga Jen-
nifer. Filmen är deras avslutande examensarbete i mediatillvalet. Det är även 
den första filmproduktionen där andra än de själva medverkar. Historien 
innehåller en rad olika karaktärer, omfattande miljöbeskrivningar och drama-
tiska grepp samt parallellhandlingar.  

På grund av filmens omfattande längd, sammanlagt tolv minuter och tio 
sekunder, samt dess komplexa dramatik gör jag inledningsvis en sammanfat-
tande beskrivning av hela handlingen. Detta sker med hjälp av de tre meta-
funktionerna, texten är dock framskriven i en löpande och sammanhållande 
form.  

Därefter genomför jag en fördjupad analys av två olika sekvenser ur fil-
mens handling. Dessa utgör ungefär två minuters sammanlagd tid (av fil-
mens hela längd). För att uppmärksamma filmproduktionens sociokulturella 
sammanhang följer därefter ett analyskapitel som innefattar de verbala utsa-
gorna där filmens diskursiva praktik reflekteras. 

En helhetsbild  

Filmen inleds med musik av Moldy Peaches Downloading porn with Davo
samtidigt som bildutsnittet visar en närbild från en porrsajt på nätet. Musiken 
och de visuella representationerna arbetar parallellt och förstärkande i den 
inledande scenen. I nästa klipp presenteras Salomon, en av filmens huvud-
personer, som sitter i en hemmiljö och är ute och nätsurfar. Musiken får ett 
tvärt slut då filmens andra huvudrollsinnehavare Jennifer störtar in genom en 
dörr i bildens bakre region (se bild 41–43). Salomon försöker förgäves 
klicka bort porrsajtens bilder utan större framgång. Jennifer är dock entusias-
tisk och rusar intresserad fram till datorn: Nej, nej, det är okej, du kan kolla 
alltså! Det är kul! Fortsätt du bara. Får jag se? 

Anslaget rymmer både en presentation av filmens karaktärer och en pre-
sentation av berättelsens tematik: jämställdhet, kärlek och sexualitet. Salo-
mon är den blyge och försiktige killen som skäms för sitt porrsurfande i mot-
sats till den kavata och framfusiga tjejen Jennifer. Hon är den som intresserat 
och glatt tar del av den pornografi som exponeras på datorskärmen. Filmens 
representerade deltagare motsvarar inte de allmänna föreställningarna om 
hur en tjej respektive kille bör uppträda. Istället bygger berättelsen på en 
konstruktion av andra typer av genuspositioner, det är det omvända köns-
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rollstänkandet som driver handlingen framåt i en traditionell berättargenre av 
flicka möter pojke med förvecklingar.  

Bild 41–43. Inledande presentation av Salomon och Jennifers karaktärer 

Efter anslaget presenteras filmtiteln, Jobbiga Jennifer, titeln förstärker upp-
levelsen och tolkningen av den unga tjejens karaktär. Organiseringen av det 
inledande anslaget är ett genomgående signum för hur Alices och Linas 
strukturerat de tre filmerna. Först kommer ett inledande anslag med musik, 
därefter presenteras filmens problematik och deltagarna, avslutningsvis syns 
filmens titel. 

I efterföljande scen introduceras Jennifers hemliga förälskelse och mål-
tavla för hennes begär, Bob Roy. Han presenteras i en konfliktfylld scen på 
en skolgård. En ung kille har av misstag sparkat en fotboll i huvudet på Jen-
nifer när hon passerat över gården. Efter att hon attackerat honom med spar-
kar och slag, försöker han undkomma genom att ropa på hjälp och bistånd 
från sin bror, Bob Roy. Denne uppenbarar sig ganska snart i filmens helbild. 
En både fysisk och verbal kamp utspelar sig därefter mellan honom och Jen-
nifer. 

Bild 44. Bob Roy kom och hjälp mig                    Bild 45. Tvekamp på skolgården 

Jobbiga Jennifer är en skildring av ett antal ungdomars tonårsliv där främst 
kärlek och sexualitet står i fokus. Publiken får något berättat för sig. I filmen 
etableras aldrig någon blickkontakt mellan betraktarna och filmens deltagare. 
De scener som inbjuder publiken att själva vara en del av dess historia är då 
vi blir placerade framför datorn för att porrsurfa i filmens inledande och 
avslutande scen. Förutom detta inkluderar filmen några fåtal klipp med sub-
jektiv kamera. Efter tvekampen på skolgården får publiken se hur Jennifer i 
halvbild öppnar ett fönster och skriker upprepande gånger rakt ut i luften: 
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JAG VILL SÄTTA PÅ BOB ROY. Fönstret i denna scen visar sig tillhöra Sa-
lomons lägenhet, mer specifikt fönstret till hans sovrum. Han ber besvärat 
Jennifer att sluta och gå hem, för han vill göra läxor. Hon lämnar rummet 
medan hon poängterar att hon älskar Bob Roy för den besvärade Salomon. 

Bild 46. ”Jag vill sätta på Bob Roy”           Bild 47. Salomon vill att Jennifer går hem 

Nästa klipp är en drömscen där Jennifer förföriskt ligger på en sommaräng. 
Hon ropar på Salomon först ljuvt, sedan allt mer aggressivt. Salomon vaknar 
med ett ryck ur sin dröm då Jennifer drar av honom täcket. Hon skriker och 
skyndar på honom för att det är dags att gå till skolan. Salomon reser sig ur 
sängen och försöker skyla sin tunna kropp och den prekära situationen. Jen-
nifer konstaterar: Det där är inget att skämmas för. Män har stånd hela nät-
terna, det är inget onormalt. 

Bild 48. Jennifer på sommarängen              Bild 49. Det är inget onormalt med stånd

I efterföljande scen får publiken en kort inblick i hur jobbig Jennifer kan 
vara som resesällskap på skolbussen. Därefter presenteras skolan genom att 
publiken får följa en lektion i bild. Dagens uppgift är akvarellmåleri. Under 
arbetspasset försöker Jennifer övertala Salomon att följa med på en fest 
kommande fredag. Bob Roy ska komma dit. I nästföljande scen förflyttas vi 
hem till Jennifer, där vi möter hennes bror. Han är intensivt upptagen av att 
spela tv-spel, men får ändå lyssna till Jennifers kärleksbekymmer. Hennes 
problem är att hon vill ”knulla Bob Roy” det måste hon få honom att förstå 
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Bild 50–51. Jennifers bror lyssnar på kärleksbekymmer  

Väl på festen är stämningen hög och här utspelar sig ett triangeldrama mel-
lan Bob Roy, Jennifer och Salomon. Jennifer försöker förmå Salomon att 
fråga chans på Bob Roy för hennes del vilket Salomon vägrar. Jennifer tar så 
småningom saken i egna händer. Hon förför Salomon vilket resulterar i att 
han förtvivlat rusar hem.  

Tillbaka på festen tar Bob Roy kontakt med den kaxiga Jennifer. Hon kas-
tar ett glas öl i ansiktet på honom för att sedan föreslå att de ska hångla. I 
nästa klipp ligger Salomon hemma på sängen i sitt rum och är ledsen. Dörren 
öppnas och han frågar med halvkvävd röst: Jennifer? Men det är hans 
mamma med ett litet syskon som äntrat rummet. Hon sätter sig på sängkan-
ten: Varför ligger du här och surar? Du har väl ingenting att vara ledsen 
för. Du har ju hittat en kompis nu. Den där Jennifer, hon verkar vara en bra 
tjej. Lite ful i munnen kanske – men förut hade du ju inga vänner alls. 

Bild 52. Salomon på sin säng                        Bild 53.  Bob Roy och Jennifer på festen

I kontrast till denna scen får publiken en kort återkoppling till festen där Bob 
Roy och Jennifer sitter och kastar popcorn på varandra. Filmens avslutande 
klipp binder ihop berättelsen med dess inledande anslag. I närbild sitter vi 
interaktiva deltagare återigen framför en porrsajt. Datorskärmen är fylld av 
bilder och vi ställs inför ett antal frågor: Feeling a little lonley? Its time to 
spice up your life! CLICK HERE! Kameran zoomar in skärmen tills att den 
enda kvarvarande texten kan läsas som filmens avslutande fråga; Feeling a 
little lonley?  
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Bild 54– 55. Feeling a little lonley? Its time to spice up your life! CLICK HERE  

Därefter avslutas filmen med en sluttext med tack till filmens medverkanden. 
Jobbiga Jennifer är i sin form en traditionell berättelse med anslag, presen-
tation och problem som under festen når ett crescendo och sedan klingar av i 
filmens avslutande scen. Om filmens narrativa struktur är klassisk så kopplar 
Alice och Lina ett omvänt grepp i filmens berättelse. Här ställs de traditio-
nella genuspositionerna på huvudet. Här är det den unga kvinnan som är den 
aktiva, vilket inom filmteori varit en förhärskande maskulin position (jfr 
Lindell, 2001; Spiegler, 2004). Salomons roll är en passiv och osjälvständig 
karaktär som till råga på allt blir förförd och lämnad av Jennifer.  

Val av två sekvenser  
Jag har valt att gör en fördjupad analys av två av filmens sekvenser. Sekven-
serna inramar en formell och en informell miljö. Miljöerna är valda utifrån 
att de genomgående präglat alla de i avhandlingen analyserade filmerna, 
sekvenserna inbegriper dynamiken mellan det subjektiva, den informella 
inramningen och de kollektiva offentliga arenorna. 

I den nu föreliggande sekvensen, En bildlektion, är det första gången som 
skolan visualiseras av Alice och Lina. Skolan som pedagogiskt och socialt 
rum har trots sin fundamentala betydelse för filmernas institutionella och 
diskursiva praktik, hittills varit osynliggjord i de två tidigare filmerna. Den 
andra sekvensen, Festen, utspelas i en hemmiljö där det är fest och föräldra-
fritt. Detta avsnitt är valt för att den inkluderar en förtätad del av filmens 
tema, kärlek och sexualitet.  

En bildlektion 

Den inledande analysen av En bildlektion är placerad i början av filmens 
handling (se filmen som helhet). Sekvensen är en minut och åtta sekunder 
lång och innefattar 4 klipp. Vi kommer in i handlingen efter det att Salomon 
drömt om den förföriska Jennifer och därefter väckts brutalt av henne (se 
bild 48–49). De har bråttom och måste hinna i tid till skolan. De två kamra-
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ternas bussfärd till skolan skildras i en kort scen innan det är dags för dagens 
första lektion. 

Ideationell analys 

Den inledande scenen presenterar ett klassrum. Salen blir synlig genom en 
helbildstagning där ett antal elever sitter samlade kring klassrummets arbets-
bord. Bildutsnittet ger ett maximalt erbjudande till tolkningen av rummets 
olika föremål. Elevteckningar, konstreproduktioner och serier sitter uppsatta 
på väggarna. På borden finns penslar, vattenmuggar och färgpytsar. Rummet 
härbärgerar föremål som vanligtvis inte förknippas med ett traditionellt 
klassrum.  

Rummets föremål och organisering blir möjliga att tolkas som tecken för 
en skolas bildsal. På avstånd men i bildutsnittets centrum ses läraren som 
ansvarar för lektionen. Kameran zoomar långsamt in den kvinnliga pedago-
gen som står framför en whitebordtavla. Vid inzoomningen syns Jennifer 
och Salomon sitta alldeles till höger om läraren i klassrummet. Inzoomning-
en avslutas i en närbild av den kvinnliga pedagogen som instruerar dagens 
uppgift, akvarellmåleri. Hon poängterar det viktiga i att: När man målar 
akvarell är det jätteviktigt att man utnyttjar det vita i pappret och ni får inte 
använda någon svart färg. 

Bild 56. I klassrummet                                 Bild 57. Salomon, läraren och Jennifer

Efter genomgången och instruktionerna ler läraren förnöjsamt och tittar ut 
över klassen. I nästa klipp har hon börjat gå runt i klassrummet för att se hur 
eleverna arbetar och hur uppgiften fortlöper.  

Läraren placerar sig i halvbild mellan Salomon och Jennifer som båda sit-
ter och målar. Hon tittar ner på Jennifers arbete och gör en ogillande grimas. 
Jennifer vänder sig mot henne och berättar att: Det här är en kvinna med 
stake i. Den kvinnliga läraren replikerar att det inte var en trevlig lösning på 
uppgiften.  

Jennifer har även misslyckats i det avseendet att hon använt svart färg i 
sin bild. Därefter vänder läraren sig mot Salomon och utbrister: Åhh, Salo-
mon vad gör du? Ett hjärta det var fint. Det var riktigt bra! Jennifer tittar på 
Salomons arbete med en likgiltig min. I efterföljande klipp presenteras de 
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två akvarellerna som Jennifer och Salomon målat. Först ser vi Jennifers 
kvinna med stake i. Det är en hermafrodit, en kvinna med bröst och ett man-
ligt könsorgan. Målningen utnyttjar det vita papperet men inte med färg utan 
med svartvita nyanser och kraftigt svarta konturer runt ”kvinnan med stake”. 

Bild 58. En kvinna med stake                              Bild 59. Salomons hjärta 

I motsatts till detta ses i närbild Salomons hand målande ett rött hjärta med 
svepande penseldrag. Därefter syns de två klasskamraterna avbildade rakt 
framifrån arbetande vidare under lektionen. 

Kameran flyttas i nästa klipp så att den avbildar Salomon och Jennifer 
snett från höger i halvbild. Jennifer som är närmast i bild vänder sig om mot 
Salomon och frågar om han inte ska med på fest på fredag, men Salomon 
replikerar att han nog ska vara hemma och plugga. Salomon du är jämt så 
där tråkig, kom igen, Bob Roy kommer ju, utbrister Jennifer varvid scenen 
avslutas med att Salomon ramlar av stolen. 

Interpersonell analys 

Ur ett helbildsfokus med centralperspektiv bjuds publiken in till skolans 
bildsal för att få ta del av dagens arbetsuppgift i ämnet Bild. Presentationen 
av salen bildar en modalitetsmarkör. Här får publiken följa en autentisk lek-
tion under en vanlig skoldag. De interaktiva deltagarna får ingen information 
om uppgiftens tematiska innehåll. De två kamraterna arbetar dock med mo-
tiv som överensstämmer med filmens centrala tema, kärlek och sexualitet. I 
klassrummet finns dock ett facit till hur uppgiften ska genomföras rent tek-
niskt, det finns ett rätt och ett fel. Hur lärarens verbala instruktioner kommit 
att tolkas och gestaltas av Jennifer och Salomon får publiken presenterat för 
sig längre fram i sekvensen. Innan dess är det genom lärarens kroppsspråk, 
tal och mimik, som de interaktiva deltagarna erbjuds en tolkning för hur 
Salomon och Jennifer löst uppgiften.  

Genom kamerans subjektsinitierade rörelse får betraktaren så småningom 
blicka ner på hur de två kamraterna valt att tolka lektionsuppgiften. Kamera-
vinklarna och perspektiven är genomgående närbilder och halvbild, publiken 
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placeras på en jämställd nivå. När bilderna presenteras är det dock som om 
betraktaren själv ges tillgång till en bedömande och värderande lärarblick. 

Det avslutande samtalet mellan Salomon och Jennifer för in den sociala 
världen utanför skolan in i klassrummet. Jennifers försök att övertala Salo-
mon att gå på den kommande festen bygger även upp en förväntan i berättar-
strukturen. Kommer Salomon med till festen? Vad ska hända mellan Jennifer 
och Bob Roy? Dramats drivs vidare genom att talet utnyttjas som en bety-
delsefull resurs för representation.  

Textuell analys  

Den valda sekvensens kommunikativa struktur är inramad av en skoluppgift. 
Dess tids – och rumsmässiga logik befinner sig på samma generiska nivå 
inom hela sekvensen. Scenerna är organiserade genom en presentation av 
skolmiljön, de mest betydande personerna och betydelsefulla artefakter, ak-
varellmålningarna. Lärarens centrala betydelse markeras genom presentatio-
nen i ett centralperspektiv.  

Scenen avslutas abrupt genom att Salomon trillar av stolen vilket utgör ett 
dramatiskt och välbehövligt avslut. Främst bygger dock avslutningen upp en 
laddning kring den tredje och i scenen osynliga personen, Bob Roy. Slutsce-
nen skapar på så vis en förväntan om hur festen och berättelsens dramatik 
ska utvecklas. 

Sekvensen som helhet 

I denna sekvens framstår filmens kinekonic mode väl sammanvävda (jfr 
Burn & Parker, 2003; Metz, 1974). Tal, gestik och kroppsspråk samverkar 
på ett väl avvägt sätt med perspektiv, bildutsnitt och kameravinklar, dess 
filmspråkliga verktyg. Musiken som tidigare varit en betydelsefull och fram-
trädande resurs för att skapa mening i Alices och Linas filmer är i denna 
sekvens helt exkluderad. I filmen som helhet inskränker sig musiken endast 
till en inledande och förstärkande markör för filmens tematik.  I den nu ana-
lyserade sekvensen ingår endast autentiska ljud. Talet är en framträdande 
resurs för att skapa betydelse och driva handlingen framåt. Sekvensen är en 
representation av en möjlig lektion i ämnet Bild. Detta gestaltas genom att 
scenerna inte bara lyfter fram en situation som inbegriper hur en skoluppgift 
ska lösas, utan här finns ytterligare didaktiska aspekter. Det gäller dels hur 
bildämnet gestaltas i den nu aktuella sekvensen, samt hur den innehållsmäs-
siga tematiken i bilderna presenteras, hur dess kommunikativa karaktär be-
handlas och bemöts.   

Representationen av de analyserade scenerna innefattar en kritisk blick på 
hur bildämnets hantverksmässiga mål konkurrerar med elevernas önskan om 
ett meningsfullt innehåll. Dessa aspekter framkommer i den nationella ut-
värderingen, där ämnets kommunikativa karaktär enligt forskarna fortfaran-



119

de nedprioriteras i relation till dess hantverksmässiga mål (Skolverket, 
2005). Svårigheten att förena de skapande och kommunikativa aspekterna av 
bildarbetet är en dominerande problematik i utvärderingens sammanfattning 
och resultat.  

Det meningsfulla representeras i sekvensen av ungdomarnas egna bilder 
och tematiska skärpa, vilket kan ses som ett tecken för betydelsen av en sub-
jektiv relevans inom skolans praktik. Jennifers både visuellt och verbalt lad-
dade utmaning kräver respons. Dock blir mottagandet av bilden inte ett möte 
mellan läraren och Jennifer utan ett avfärdande. Bildens tema avisas främst 
genom att Jennifer inte har använt sig av uppgiftens tekniska verktyg och 
utmaning. Istället för ett meningsfullt innehåll i bilduppgiften blir den medi-
erade resursen målet i den institutionaliserade inramningen.  

De två akvarellernas funktion i filmen blir att rikta uppmärksamhet mot 
hur kärlek, sexualitet och genus kan gestaltas (se bild 58-59). Salomons hjär-
ta är en naturaliserad och relativt sliten symbol som finns på såväl uppvakt-
ningskort till en 50-åring som en symbol på gåva till en nyförälskad. Hjärtat 
bildar ett tecken för både den kroppsliga och andliga kärleken (Cooper, 
1986). 

 I den aktuella scenen blir hjärtat en oförarglig representation och passerar 
klassrummets normativa gränser. Hermafroditen blir istället provocerande 
igenom sin association till sexualiserade representationer. Bilden visar en 
kvinnlig kropp med ett manligt könsorgan. Föreningen av de manliga och 
kvinnliga principerna står i detta fall över könsdifferentieringen. Både Salo-
mons hjärta och Jennifers akvarell blir en del av en lek med filmens tematik 
och en utmaning av föreskrivna handlingar för maskulina och feminina ge-
nuspositioner. 

I filmen använder sig Alice och Lina av en subjektiv kamera för att ge de 
interaktiva deltagarna möjlighet att bedöma, avfärda eller godta hur uppgif-
ten lösts. Den position som antas och accepteras får betydelse för hur bilder-
na och lektionsinnehållet kan diskuteras. Scenens avslutande samtal mellan 
Jennifer och Salomon blir ett tecken för upplösningen av tid och rum i klass-
rummets sociala liv. Skolan är en plats för en mängd erfarenheter och får 
ofta konkurrera med den sociala världen utanför klassrummet. När skolan 
inte förmår att förena ett meningsfullt innehåll med teknikträning inbjuder 
det för eleverna att själva inkludera betydelsefulla frågor och aspekter i det 
institutionella sammanhanget.   

Festen 
De valda scenerna är en del av filmens längre sekvens. Publiken får följa 
med till den framemotsedda festen. Här råder en förtätad stämning, borden är 
fyllda av öl och spritflaskor. Ett antal unga par hånglar i soffan, föräldrar 
eller andra vuxna lyser med sin frånvaro. Den nu analyserade sekvensen 
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består av sammanlagt sex klipp som tillsammans tar femtio sekunder. Åskå-
daren kommer in i scenen efter det att Jennifer bestämt att själv försöka fråga 
chans på Bob Roy (se sammanfattade analys). I den inledande scenen har 
Salomon tagit mod till sig och dansar med en tjej i bildens främre region. I 
det bakre bildplanet syns Jennifer och Bob Roy sittande vid ett bord och 
samtala. 

Ideationell analys 

Vardagsrumsmiljön som presenteras i den inledande scenen fungerar som ett 
tittskåp. Helbildsutsnittet rymmer ett djupskärpefokus där två parallella in-
triger pågår samtidigt i det främre och bakre bildplanet. I bildens framkant 
dansar Salomon tryckare med en ung tjej. Hon konstaterar att han har fått 
stånd, vilket han förklarar med att det är fullständigt normalt för unga män i 
hans ålder när klockan nu är över tio på kvällen (se den sammanfattade ana-
lysen av hela filmen). Samtidigt som detta utspelas har Jennifer och Bob Roy 
skymtat i bakgrunden. 

Bild 60. Salomon och Jennifer på fest                     Bild 61. Salomon dansar tryckare 

I det bakre bildplanet reser sig nu Jennifer häftigt upp och skriker med gäll 
röst vänd mot Bob Roy; DIN JÄVLA FITTA! Därefter rusar hon fram till 
Salomon, rycker tag i honom och säger: Kom nu så knullar vi. Nästa scen 
utspelar sig i en ett mörkt rum vilket kan tolkas som en garderob eller lik-
nande. Det enda som syns i bildutsnittet är en strimma ljus som kan antas 
vara övre delen på en dörrkarm (se bild 62). Vad som utspelar sig i denna 
scen är inte synligt utan gestaltas genom den muntliga dialogen mellan Jen-
nifer och Salomon. 

Jennifer: Kom igen då, det här har du velat hela tiden. 
Salomon: Nej, jag vill inte.  
Jennifer: Du har ju varit kär i mig hur länge som helst.  
Salomon: Ja …
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Bild 62. I det mörka rummet   Bild 63. En bildmetafor  Bild 64. Salomon rusar hem 

Jennifer argumenterar vidare: Där ser du! Du säger nej men menar ja! Kom 
igen nu. Det är så typiskt dig Salomon. I nästa klipp kör ett tåg genom en 
tunnel. Därefter visas ett trapphus och en lägenhetsdörr i helbild. Dörren 
slängs plötsligt upp och ut rusar Salomon med skorna i handen.    

Interpersonell analys 

Kamerans placering är en betydelsefull resurs inom den interpersonella funk-
tionen. I denna filmsekvens arbetar Alice och Lina inledningsvis med ett 
klassiskt filmgrepp, mise-en-scène (Bordwell, 2003/2004). Genom att an-
vända sig av ett avgränsat bildrum med stillastående kamera regisseras sce-
nerna inom bildutsnittets ram.  

I de fasta helbildstagningarna placeras betraktaren på en jämställd nivå 
med de representerade deltagarna, här erbjuds en jämlik relation. Som inter-
aktiva deltagare får vi tillgång till den autentiska feststämningen genom att 
blicka in i det hemlika vardagsrummet (se bild 60-61). Publiken blir en del 
av festens deltagare. Den långa tagningens djupskärpa ger betraktaren möj-
lighet att välja vad som ska fokuseras. Detta demokratiska bildrum kan här-
ledas till filmteoretiska diskussioner om bildens ontologiska realism (Bord-
well, 2003/2004; Comolli, 1972/2004; Lundemo, 2001).  

I scenen där Jennifer förför Salomon bildar det mörka rummet handling-
ens visuella absens. Genom dialogen ges publiken en möjlighet att sätta egna 
gränser för vad som sker i det mörka rummet. Med hjälp av en metafor, inte 
ett helt ovanligt filmgrepp, får dock betraktaren en mer specifik anvisning 
om hur förförelsescenen avslutas (se bild 63). Tåget som snabbt kör in i tun-
neln hjälper publiken att tolka scenens fullbordade akt. Detta kräver dock att 
betraktaren har tillgång till den vedertagna tolkningsram som ryms i bildme-
taforens överenskommelser. Genom att lyssna till de verbala förhandlingar 
som pågått i det mörka rummet blir Salomons snabba sorti från festen inte en 
oväntad händelse (se bild 64).  

Textuell analys 

Filmens inledande scen utnyttjar två bildplan, där de parallella händelserna 
sedermera smälter samman till en. Sekvensens kommunikativa struktur ar-
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rangeras genom en linjär berättelse. Filmens organisering innefattar en bild-
metafor som kräver att publiken har tillgång till och kan ta i bruk en väster-
ländsk berättarkonvention som företrädesvis använts i rörlig bild.  

Alice och Lina utnyttjar ett medskapande perspektiv där betraktarens inre 
teckenskapande och tolkningsram sätts på prov. Denna ansats är markant 
både i den visuellt förtäckta förförelsescenen och i den efterföljande film-
metaforen (se bild 62–64). 

Jobbiga Jennifers representationer bär tecken från både collegefilmens 
föräldrafria tonårsfester och en rollkaraktär i film noir filmer, en Hollywood-
genre från 1940–50 tal. Film noir har sin anknytning till filmgenrens ofta 
nattliga scener med mord, svek och dubbelspel som stående ingredienser 
(LaSalle, 2002; Holmberg, 2007). Jennifers rollkaraktär ligger nära filmgen-
rens femme fatale, en kvinna som oftast var rapp och fräck i munnen, inte 
sällan med sexuella anspelningar.   

Sekvensen som helhet 

I Jobbiga Jennifer är de filmspråkliga resurserna inom cinematic, kamera-
utsnitt och redigeringens potential dominerande för filmens organisering (jfr 
Burn & Parker, 2003; Metz, 1974). Dessa resurser är dock sammanvävda 
och bildar tillsammans med filmens verbala utsagor dess kraftfulla berättar-
språk. Trots filmens traditionellt uppbyggda berättelse av problem, konflikt 
och upplösning innefattar filmens tematik minst av allt ett konventionellt 
grepp.  

Den nu analyserade festsekvensen erbjuder en inblick i hur en fredags-
kväll kan gestalta sig för några ungdomar. Har inte publiken själva rört sig i 
en liknade miljö så finns dessa klassiska tonårsfester i flertalet ungdomsserie 
eller på film. Det dunkla och stämningsskapande ljuset är betydelsefullt för 
känslan av realitet och för de anspråk som görs för att publiken ska erbjudas 
ett närgånget betraktande av det utspelade dramat. Känslan av intimitet och 
att bli inviterad till något förbjudet iscensätts främst genom filmens sociala 
faktum, en föräldrafri fest.  

Kamerans bildutsnitt arbetar med helbild i samband med den inledande 
festscenen samt i den avslutande trappscenen, när Salomon rusar hem. Som 
interaktiva deltagare etableras aldrig en personlig kontakt med någon av de 
representerade deltagarna utan vi positioneras på ett behörigt avstånd. I fil-
men är resurserna för representation väl sammanvävda, de är i det närmaste 
naturaliserade vilket gör att filmen präglas av en hög modalitet. I filmse-
kvensen används bara det autentiska ljudet från rummet och ungdomarnas 
verbala dialog. Sekvensens tunnelmetafor och iscensättningen av det mörka 
rummet överlämnar tolkningen i hög grad till oss betraktare. På så sätt har 
även Alice och Lina undkommit de sexualiserade detaljerna i filmen. Film-
metaforerna har tidigare använts för att just lösa problem kring censur och 
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förbud i relation till allt för vågade scener inom amerikansk filmproduktion 
på 1940–50-tal (Waldecrantz, 1985). 

I den tidigare refererade filmgenren film noir, fyllde den svekfulla och 
farliga kvinnan, femme fatale, funktionen av ett varnande exempel. För att 
hon skulle få tillgång till männens sfär av makt och framgång använde hon 
sex som sitt vapen. I filmgenren drog hon dock oftast det kortaste strået och 
straffades i filmens avslutande upplösning (La Salle, 2002).  

Denna sensmoral kan appliceras på den nu analyserade filmen, beroende 
på om vi väljer att se femininet som ett tecken för en könskategori eller som 
ett tecken för en feminin handlingsposition. Jobbiga Jennifer är konstruerad 
genom en extremt polär värld där manligt och kvinnligt skiftat position. Här 
finns inga förändrade roller utan här har förtryckare och förtryck bara bytt 
sida, detta blir tydligt i filmens förförelsescen. 

Att vara kvinna är att betecknas som kropp, den feminina positionen blir i 
den nu aktuella filmen främst tillgänglig i gestaltningen av Salomon, i form 
av en begärd kropp (jfr Björk, 1996). Salomon position förskjuts i förförelse-
scenen, han blir offer i klorna på den jobbiga Jennifer. Salomon har inget att 
vinna på att närma sig en traditionellt kvinnlig position, känslighet och 
mjukhet blir ett tecken för svaghet (jfr Lindell, 2001; Tasker, 1998).  

Salomons karaktär försöker hålla på sig och undkomma den farliga unga 
kvinnan som laddats med tecken för traditionella idéer om maskulinitet, 
aggressivitet och stark sexlust. Istället för att väcka frågor om vad som är 
manligt eller kvinnligt uppmärksammar filmens konstruktion mer fundamen-
tala dimensioner av vår mänsklighet. Filmen väcker frågor om vilka egen-
skaper som är betydelsefulla att lyfta fram hos alla individer oavsett kön. 
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.  
Verbala utsagor 

Jämställdhet – filmens diskurser 

Vi blev väl lite inspirerade av den där feministdagen på skolan, … eller inte.  
Lina, 2004

Det ironiska tonfallet som återfinns både i filmens visuella och verbala berät-
telse är även en del av samtalsformen inom intervjun. Det vardagsspråk som 
de två filmproducerande sextonåriga tjejerna använder sig av innefattar även 
det ett dementerade och prövande meningsutbyte när de kommunicera sina 
utgångspunkter för den nu aktuella filmen. 

I samtalen om vad som format representationen av Jennifer återkommer 
vi till den tidigare refererade jämställdhetsdagen vilken genomfördes på den 
nu aktuella skolan (se Hororna som aldrig kom till Berlin). Skolans jäm-
ställdhetsråd bestående av elever och lärare genomförde under denna höst en 
temadag, vilken innehöll föreläsningar och debatter. Alice och Lina kallar 
temadagen för ”feministdagen” i en slags önskan om, och besvikelse över, 
dagens missriktade fokus. 

Tjejerna refererar till att de själva under dagen inte lyckades med att föra 
ut sina synpunkter utan istället retade upp både lärare och kamrater. Detta 
menar Alice hade sin utgångspunkt i just det ojämställda, att tala utifrån en 
position som ”tjej”. 

Det handlar väl om vilka roller man har i en klass vad det är OK att säga om 
man är tjejer eller kille. Ironiskt nog blev det blir synligt på jämställdhetsda-
gen. Alice, 2004  

Jämställdhet är ett begrepp som skapades för att uppmärksamma kvinnans 
underordnande ställning i samhället. Målet är att få en jämn fördelning av 
makt och inflytande inom både familj och samhälle. Talet om jämställdhet är 
präglat av en rad olika infallsvinklar och kan minst av allt betraktas som ett 
stabilt begrepp. Skolan har ett uppdrag att arbeta för jämställdhet och grund-
läggande demokratiska värden, dessa ingår som delar av de nationella målen. 
Där uppmärksammas att barn och ungdomar ska ha samma möjlighet att 
utveckla förmågor och intressen oberoende kön. Denna typ av formuleringar 
finns uttryckta med skiftande ordalydelser i skolans olika läroplaner, Lpfö, 
98, Lpo, 94 och de frivilliga skolformernas läroplan, Lpf, 94.   

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möj-
ligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och 
de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras upp-
fattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
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motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för att pröva och 
utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. 

(Lpo 94)  

Unga kvinnor och män lever i en värld som officiellt deklarerar att jäm-
ställdhet är något eftertraktat och att det inte förekommer några skillnader 
könen emellan annat än de biologiska. Parallellt med detta finns specifika 
könsskillnader inom till exempel samhälls- och yrkeslivet där makten till 
stor del är koncentrerat till manliga sfärer. Detta kan jämföras med att det 
fortfarande är så att kvinnor till stor del står för ansvar och arbetet med hem, 
barn och familj.  

Vår kultur är konstruerad av föreställningar och myter om vad kvinnligt 
och manligt står för. Dessa kan inte någon jämställdhetsideolog lagstifta bort 
(Ganetz, 1989, s. 104). Främst unga kvinnor lever i en samtid av dubbla 
budskap där normer och traditioner präglas av en rad motsägelser.  

Alice och Lina menar att det var fullständigt onödigt att killarnas situation 
skulle uppmärksammas under skolans jämställdhetsdag. För de två tjejerna 
formades den aktuella dagen till en källa av frustration och ilska vilket inte 
bara genererade idéerna om Jobbiga Jennifer utan även skapade en ny form 
av handlingsstrategi för de två kamraterna. 

Sen den dagen var vi faktiskt väldigt upprörda och vi bestämde oss för att vi 
skulle bli som män. Vi skulle bli riktigt grabbiga, … man ska inte hålla på 
och mesa så jävla mycket. Lina, 2004

Tidigare klassrumsstudier visar på att tjejer haft en kompakt underordnad 
ställning i undervisningssituationer (Bjerum Nielsen, 2000). I senare under-
sökningar blir det tydligt att unga tjejer inte accepterar denna form av posi-
tion, utan mer aktivt utarbetar strategier för att utvidga sitt handlingsutrym-
me och förändra sina villkor. Det är delvis en ny bild som framträder, vilken 
synliggör unga kvinnors motstånd mot den tidigare underordningen (Öhrn, 
2002, s. 28).  

Skolan präglas givetvis av det omgivande samhällets maktstrukturer. 
Makt upprätthålls genom traditioner och normer som ofta är osynliggjorda. 
Att omsätta tankarna för ett jämställt samhälle i skolan är i praktiken inte en 
enkel sak vilket Alice och Lina upptäcker när de i sin film laborerar med 
både gamla och nya handlingspositioner. 

Många fula ord – filmens design 

Alice: Det kanske handlar om att provocera. Eller nu handlar det om orden 
och det här med tjejer som beter sig fel. Det är väl temat, vi får in en jobbig 
tjej och en massa fula ord. 
Lisa: En jobbig tjej och en massa fula ord?  
Lina: Ja, det är nog centralt i vår film. 



126

Om våld i medierna tidigare stod i fokus för den allmänna debatten finns i 
dag också sex och pornografi med i diskussionen om mediernas skadliga 
påverkan (Hirdman, 2006; Carlsson, 2005). Alice och Lina har inte bara 
lyckats att inkludera sex och pornografi i sin film, utan ytterligare en aspekt 
skymtar i de inledande och avslutande scenerna i Jobbiga Jennifer. Salmons 
nätsurfande uppmärksammar oss betraktare på barns- och ungdomars fasci-
nation och kontakt med den virtuella världens erbjudanden. Dessa aspekter 
är det som vuxna oftast oroar sig allra mest för enligt Medierådets enkätun-
dersökning 2006. 

Vad rådet även påpekar är att ”det förekommer alltför ofta att uppgifter 
om barns och ungas medievanor får stort utrymme i press och tv, trots att de 
bygger på bristfällig vetenskaplig grund. Chockrubriker blir lätt till sanning-
ar (Medierådet, 2006, s. 7). ”Sanningen” om Alice och Linas filmproduktion 
är att den under läsåret 2003/2004 genererade tre filmer som alla behandlar 
olika aspekter av genus, jämställdhet och sexualitet. 

Representationer innehåller dock en rad mångtydiga och komplexa bilder 
vilket gör dem öppna för en rad olika former av läsningar. Jag har i denna 
analys valt att fixera läsningen genom att bland annat ta utgångspunkt i en 
rad överlappande perspektiv från en genusteoretisk inramning, vilken är 
ordnad utifrån en ide om underordning, förtryck och exkludering (jfr Tollin 
& Thörnqvist, 2005). Det utifrån denna underordnade position, som rollfigu-
ren Jennifer materialiseras. ”Vi skulle bli riktigt grabbiga” konstaterar Lina 
när hon formulerar sin vägran att acceptera den vedertagna föreställningen 
om hur en tjej definieras, svag och passiv. Iden om den maskulina grabb-
igheten kodar tjejerna själva som aggressivitet och ett aktivt förtryck.  

Jennifer tar över en som hon kallar grabbig strategi som dock utspelar sig 
på hennes kvinnliga kropp. I en rad olika filmer och litterära skildringar 
iscensätts liknande könsrollsbyten. De traditionellt kvinnliga positionerna 
blir möjliga att överge i filmer som The Long Kiss Goodnight (1996) och 
Thelma och Louise (1991). De är exempel på hur maskulina attribut fram-
ställs som om de var möjliga kostymer att ta av och på (Jerslev, 2000). Men i 
realiteten uppstår långt större problem. Jennifer kan inte inta en manlig posi-
tion som om hon vore en kille. Att skapa genus innebär att man härmar, cite-
rar och använder sig av etablerade koder som bara blir förståeliga i ett histo-
riskt sammanhang. Detta är också ett faktum som blir uppenbart för Alice 
och Lina under arbetets gång. 

Alice: Alltså istället för att handla om Jennifer som är den jobbiga tjejen så 
började det handla om Salomon som är den blyge.  

            Lina: Ja, den hopplösa killen.  
           Alice: Jaaaa …

För Alice och Lina är det frustrerande att inte bara de själva utan även de 
andra medverkande kamraterna intresserar sig mer för Salomons karaktär än 
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Jennifers.  Som betraktare blir det lättare att parti för den svaga och ”hopplö-
sa” Salomon medan Jennifers karaktär inte väcker någon större sympati. 
Kanske är det så att den nu aktuella filmen ställer fler frågor om Salomon 
och unga killars sexualitet än om unga kvinnors möjliga sätt att vara och 
handla. 

När tillvaron upplevs som en kraftmätning mellan starka och svaga, blir 
föreställningen om den feminina handlingspositionen ett hinder för Alice och 
Lina. Den kan bara forceras genom att skaffa sig tillgång till en vad de defi-
nierar som en maskulin handlingsrepertoar. Vilket uttryck som används och 
vilken handling som utförs avgör vilket kön du blir eller vilken genusposi-
tion som tilldelas. Könet blir inte namnet för en identitet utan på den position 
som handlingen ger tillgång till. Handlingen går före könet, handlingen defi-
nierar dess specifika geunusposition.  

Den amerikanska feministen Judith Butler menar att vår identitet som 
man eller kvinna skapas performativt av de handlingar vi utför (1990/1999). 
Vi blir till kvinnor och män genom att klä oss, röra oss och handla utifrån de 
föreskrivna förväntningarna på vårt kön. Istället för att se våra handlingar 
som ett resultat av vår genusidentitet menar Butler att våra handlingar be-
stämmer vår könsidentitet (a.a.). Kön kan enligt Butler ses som repetitioner 
och imitationer av genuskoder.  

Genom att röra sig, sitta och tala som en kvinna bör och förväntas göra 
formulerar vi en ”kvinnlighet” som finns före uttrycket. Detta medför att 
subjektets syfte med sina handlingar är mindre betydelsefulla än den histo-
riska tolkningen av dem (Björk, 1996, s. 140).  

I arbetet med film ställs Alice och Lina inför insikten att de två polära 
könskategoriernas laddning blir problematisk. I stället för att fokusera genus 
och identitet framträder betydelsen av att uppmärksamma olika maktrelatio-
ner. I Alices och Linas omkonstruktion av föreställda genusstrukturer väcker 
motstridiga och komplexa frågor. Talet om filmens performativa process 
synliggör menar jag strukturer som både begränsar och frigör. Genom att 
uppmärksamma hur Salmon och Jennifers karaktärer skapats blir det möjligt 
att börja laborera med den mångfald av positioner som en individ kan inta, 
oberoende av definierat genus. Genom att se filmskapandets teckenproduk-
tion som konstruerat utifrån institutionella och diskursiva praktiker, är det 
möjligt att förstå styrkan i dessa. Inte bara i relation till hur olika genusposi-
tioner vidmakthålls och reproduceras i den sociala världen. Utan i förståelsen 
av att det även är möjligt att omskapa och förskjuta dessa betydelser för att 
delvis utveckla nya (Davies, 2003, s. 11). Det är i relation till dessa skapande 
aspekter som det performativa arbetet med film formas till en möjlig plats 
för förändringar.  
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Sammanfattning 

Analysen av Alices och Linas film Jobbiga Jennifer har inledningsvis ge-
nomförts med utgångspunkt från filmens hela handling, detta med hjälp av 
metafunktionerna. Till skillnad från analysstrukturen i de övriga kapitlen är 
sammanfattningen av hela filmen framskriven i en löpande och samman-
hållande form. Därefter sker en fördjupad analys av två avgränsade filmse-
kvenser. Dessa är valda därför att de representerar de olika sammanhang 
som präglat alla de tre analyserade filmerna.  

Skolan har varit osynlig i de två tidigare filmerna trots dennas grund-
läggande betydelse för filmernas institutionella och diskursiva praktik. Se-
kvensen med den föräldrafria festen länkar symboliskt samman spännings-
fältet mellan skolan och elevernas fritid, mellan den informella inramningen 
och de kollektiva offentliga arenorna. Detta spänningsfält präglar både av-
handlingens empiri och skolans förhållande till medier (jfr Erstad, 2005).  

Historien om Jobbiga Jennifer är till sin form en traditionell berättelse 
med anslag, presentation och en problematik som under den föräldrafria 
festen når sitt crescendo och sedan klingar av i filmens avslutande scen. 
Dock utmanas filmens klassiska berättarkonvention genom det omvända 
maktförhållande som driver handlingen framåt. I filmen utmanar Alice och 
Lina de gängse genusstrukturerna. Det är den unga kvinnan som är aktiv och 
drivande i filmens handling, vilket inom film varit en förhärskande maskulin 
position (jfr Lindell, 2001; Kearney, 2006). 

I Jobbiga Jennifer är det de filmspråkliga resurserna inom cinematic, ka-
merautsnitt och redigeringens potential som är dominerande för filmens or-
ganisering (jfr Burn & Parker, 2003; Metz, 1974). Dessa resurser är dock 
sammanvävda och bildar tillsammans med filmens verbala utsagor dess 
kraftfulla berättarspråk. I analysen tydliggörs hur musik endast används för 
att inleda och avsluta filmens handling. I de närlästa sekvenserna är det istäl-
let det dokumentärt präglade ljudet som dominerar. 

 I de båda analyserade sekvenserna får publiken något berättat för sig, ett 
erbjudande om att involveras i en utmaning av samhälleliga genusstrukturer. 
De interaktiva deltagarnas kunskap och erfarenhet sätts på hårda prov. Alice 
och Lina utnyttjar ett medskapande perspektiv där publikens inre teckenska-
pande och tolkningsram utmanas. Denna ansats är markant både i den visu-
ellt förtäckta förförelsescenen och i den efterföljande filmmetaforen. Se-
kvensens tunnelmetafor och iscensättningen av det mörka rummet överläm-
nar tolkningen till åskådarna. Det är den verbala resursen som erbjuder be-
traktarna att bestämma hur långt de vill gå i scenens teckenskapande. 
Filmmetaforen, tåget som snabbt åker in i tunneln, ger dock publiken en 
tydlig anvisning om hur förförelsescenen ska avslutas (se bild 63).  

De två akvarellerna från bildlektionen kan tolkas som en möjlighet att rik-
ta uppmärksamhet mot hur kärlek, sexualitet och genus kan representeras. 
De erbjuder skilda perspektiv på inte bara vad och hur något gestaltas, som 
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ett hjärta eller som en hermafrodit. Utan också vem som gör vad vad. Salo-
mon, filmens manliga karaktär målar med svepande hand ett rött hjärta (se 
bild 59). Jennifer filmens kvinnliga karaktär, gestaltar symboliskt filmens 
tematiska innehåll: utmaningen av dikotomin manligt/kvinnligt som får re-
presenteras genom hennes ”kvinna med stake” (se bild 58). Detta kan ur ett 
större perspektiv länkas till avhandlingens intresse för hur olika resurser för 
representation och kommunikativa verktyg kodas med förställningar om 
maskulina och feminina handlingar. 

I gestaltningen av en tänkbar lektion i ämnet Bild visas inte bara en 
skoluppgifts inramning och mål, utan här finns ytterligare didaktiska aspek-
ter. Det gäller dels hur bildlektionen gestaltas i den aktuella filmsekvensen, 
dels hur den innehållsmässiga tematiken i bilderna presenteras och hur dess 
kommunikativa karaktär tillvaratas. Representationen av de analyserade 
scenerna innefattar en kritisk blick på hur bildämnets hantverksmässiga mål 
konkurrerar med elevernas önskan om ett meningsfullt innehåll (jfr Skolver-
ket, 2005). Detta innehåll representeras i sekvensen av ungdomarnas tema-
tiska skärpa i de egna bilderna, vilket kan ses som ett uttryck för den subjek-
tiva betydelsens relevans inom skolans praktik. I filmsekvensen är den medi-
erande resursen lektionens didaktiska mål. Akvarellmåleriet, blir en form 
som lämnats utan ett meningsfullt innehåll.  

Det multimodala och socialsemiotiska perspektivet betonar betydelsen av 
aktörernas olika val och kombinationer av tecken i en kommunikativ situa-
tion (jfr Kress, 2003). I relation till dessa perspektiv blir designbegreppet ett 
verktyg som lyfter fram aktörernas syften och intressen i olika kommunika-
tiva situationer (jfr Rostwall & Selander, 2008). I samtalen om vad som varit 
en betydelsefull utgångspunkt för filmens design, framträder det tidigare 
refererade jämställdhetsarbetet.  

Berättelsen om Jobbiga Jennifer är resultatet av Alices och Linas intresse 
att utmana förgivettagna genusstrukturer. Detta intresse utgår bland annat 
från tidigare egna erfarenheter av skolans jämställdhetssträvanden. Filmen är 
i sin tur resultatet av förhandlingar och omarbetningar för att gestalta dessa 
erfarenheter. I relation till detta framträder ideologiska aspekter av tecken-
skaparnas intresse och formens betydelseskapande (jfr Lindstrand, 2006; 
2008).  

Genom att se hur Salmon och Jennifers karaktärer representeras skapas en 
bild av hur Alice och Lina ser på möjligheten att omforma och förskjuta 
olika genuspositioner. Det är i relation till dessa gestaltande aspekter som det 
teckenskapande arbetet med film formas till en möjlig plats för förändring. 
Att omsätta tankarna på ett jämställt samhälle är dock inte en enkel sak, vil-
ket de två kamraterna upptäcker när de i sin film använder sig av både gamla 
och nya genusstrukturer.  

Omkonstruktion av filmens genuspositioner väcker motstridiga och kom-
plexa frågor. Alice och Lina ställs inför insikten att de två binära könskate-
gorierna blivit problematiska. I stället för att fokusera på genus och identitet 
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framträder betydelsen av att uppmärksamma olika maktrelationer, över- och 
underordning. Detta tydliggör även den lärprocess som uppstått i det konkre-
ta arbetet med filmproduktionen. De två tjejerna får genom filmarbetet syn 
på aspekter som förändrar deras tidigare förståelse av de förhållande som de 
valt att bearbeta och gestalta genom filmen Jobbiga Jennifer. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

I föreliggande kapitel sammanfattar och diskuterar jag de resultat som fram-
kommit i analyserna. Studiens syfte har varit att undersöka hur elever, i ett 
institutionellt sammanhang, använder sig av visuella representationer för att 
bearbeta och skapa mening. Tre filmer producerade inom ett lokalt media-
tillval i årskurs nio och samtal med de två filmskaparna, Alice och Lina ut-
gör studiens empiriska underlag. I detta framträder såväl filmernas innehåll 
som de sammanhang inom vilka filmerna producerats. I analyserna närmar 
jag mig de klassiska didaktiska frågorna om vad, hur och varför (jfr Lind-
strand, 2008).  

Undersökningen tar sin utgångspunkt i att meningsskapande sker i inter-
aktion med andra genom en kommunikativ process bestående av olika val, 
förhandlingar, bearbetningar och gestaltningar motiverade av individens 
intressen och lärandets kontext (Kress & van Leeuwen, 2001a; Kress, 2003).  

Inledningsvis rekapitulerar jag studiens forskningsfrågor. I analyserna av 
filmerna har följande frågor formulerats: Vilket innehåll gestaltas i elevernas 
filmer? Hur representeras filmernas innehåll? Vilka meningsskapande funk-
tioner har de olika resurserna för representation som bild, ljud och gestik i de 
skilda filmerna? Hur skapas och omförhandlas genus i elevernas berättande 
med film?  

Analyserna av elevintervjuerna har vägletts av följande frågor: Vilka dis-
kursiva aspekter framträder i elevernas samtal om filmernas utgångspunkter, 
planeringen av dess design och den gestaltande produktionen? Vilka före-
ställningar kring genus framträder i elevernas samtal? Avslutningsvis disku-
teras de sammantagna analysresultaten ur ett lärandeperspektiv.  

Laddade bilder  
I analyserna klargörs hur en jämställdhetskampanj, medietillvalets kun-
skapsmål och populärkulturella referenser från elevernas vardagsliv vävs 
samman i det inledande skedet av arbetet med filmernas design. Därigenom 
visas hur filmproduktionen innebär såväl ett omskapande som en reproduk-
tion av sociala ordningar och institutionella aspekter. Eleverna går i dialog 
med tidigare texter och mediereferenser för att tillföra fler och andra aspek-
ter på för dem betydelsefulla teman. Mot denna bakgrund kan arbete med 
film även ses som en möjlighet till delaktighet och inflytande i ett offentligt 
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samtal. Filmmediet blir det mest lämpliga valet för att gestalta och kommu-
nicera betydelsefulla önskningar och frågor till klasskamrater, lärare och 
andra delar av vuxenvärlden. 

Undersökningen visar hur de två eleverna kom att utmana representatio-
nen av unga tjejer inom såväl det lokala nära skolsammanhanget som i of-
fentlig debatt. Detta står i kontrast till begreppet ”bedroom culture”, som 
myntades av Angela McRobbie (1991/2000) efter att ha funnit hur unga 
tjejer osynliggjordes i engelsk ungdomskulturforskning under 1970-talet. Att 
idag rikta blicken mot de rum som unga tjejer tar i besittning inom såväl, 
skola, fritid och familj synliggör en helt annan tids- och rumslogik än den 
praktik som McRobbie lyfter fram. 

Nya medier och den digitala sfären vidgar rummets tillgänglighet och 
upphäver ”här och nu”, vilket är ett av senmodernitetens kännetecken. Den 
digitala offentligheten har vidgat ungdomars arenor för kommunikation. Det 
rör sig om en rumslighet där det blir möjligt att inom vissa ramar experim-
entera, utmana och testa andra typer av självrepresentationer än vad de loka-
la sammanhangen har kunnat erbjuda (jfr Göthlund, 1997). 

Dessa förhållanden får även betydelse för nya och delvis andra lärproces-
ser där reception och produktion i allt högre grad är sammanvävda. Verktyg 
som Web 2.0, iMovie, PowerPoint och platser som Wikipedia och Youtu-
be.com gör att användarna i allt högre grad även blir producenter av infor-
mation (Selander, 2008). Dessa perspektiv ger i förlängningen nya utma-
ningar för skolans formella lärprocesser. 

De analyserade filmerna har producerats inom ett lokalt tillvalsämne vars 
inramning karaktäriseras av utbytet mellan skolans formella mål och varda-
gens informella lärprocesser. Studiens inledande forskningsfråga, vilket in-
nehåll som gestaltas i filmerna, kan länkas till den socialsemiotiska och mul-
timodala uppmärksamheten på intresse och aktörskap. Det teoretiska per-
spektivet är inriktat mot hur teckenskapandet sker utifrån den specifika situa-
tion och de intressen som deltagarna är orienterade mot (Hodge & Kress, 
1988). Valet av film som kommunikativt verktyg förenar elevernas intressen 
med undervisningens övergripande didaktiska mål. 

Undersökningen av de tre filmerna, Hororna som aldrig kom till Berlin, 
Ett barn blir till och Jobbiga Jennifer visar hur Alice och Lina valt att närma 
sig områden som varit av central betydelse för dem i både skol- och vardags-
liv. I samtalen om filmproduktionen framträder en önskan om förändring. 
Filmerna blir en möjlighet för de två kamraterna att tillföra egna och delvis 
nya perspektiv på en rad dominerade representationer i den sociala världen 
(jfr Lindstrand, 2006). 

På en övergripande nivå utgör Alice och Linas filmer alternativa bilder till 
redan befintliga texter. Genom att ifrågasätta och generera diskussioner 
kring betydelsefulla frågor skapas en motbild till socialt dominerande repre-
sentationer. Kress (1989) uppmärksammar hur skapandet av skillnad är en 
betydelsefull motivation bakom allt teckenskapande. Dessa aspekter är den 
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analytiska utgångspunkten för Lindstrands (2006) studie av ungdomars arbe-
te med film. Skapandet av skillnad är även drivkraften bakom Alices och 
Linas filmskapande. 

I den första filmen, Hororna som aldrig kom till Berlin, framträder en 
önskan om att skapa alternativa själv-representationer. Dessa konstrueras 
genom att Alice och Lina lyfter fram ett antal idealiserade bilder som ger ett 
alternativt perspektiv på deras framträdande i den sociala världen. I den 
andra filmen Ett barn blir till får Alice och Lina en möjlighet att bearbeta 
olika perspektiv på ungdom, vuxenliv och sexualitet. Dessa aspekter kom-
municeras genom en ung tjejs presumtiva graviditet. I den avslutande filmen 
Jobbiga Jennifer behandlas frågeställningar om jämställdhet. Iscensättningen 
av Jennifer formas till en utmaning av föreskrivna genuspositioner. 

I filmerna används redan kulturellt formade symboler. Dessa transforme-
ras av Alice och Lina för att de ska tjäna som de mest passande formerna för 
att uttrycka en specifik betydelse. I centrum för kommunikationen står deras 
intresse av att uttrycka sig så klart som möjligt. Medvetenheten om de kom-
munikativa och representativa processernas funktion, sammanförandet av 
innehållet med en form, är av stor vikt för att förstå de representationer som 
barn och ungdomar producerar i skolan och som Kress påpekar (2000), en 
ledtråd till att förstå elevers handlingar och de problem de kan möta (a.a., s. 
208). 

Inledningsvis var de två kamraternas arbete inriktat på vad filmerna skulle 
handla om och vilka aspekter av tillvaron som skulle bearbetas. Med hjälp av 
elevintervjuerna undersöks filmernas diskursiva utgångspunkter. Här fram-
träder olika förhandlingar om vilka socialt konstruerade kunskaper som ska 
representeras. Det sker i ett samspel mellan vad som erbjuds och vad som 
produceras via de representationer som de två eleverna har tillgång till inom 
olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000/2001). Vad som finns 
tillgängligt och står till förfogande gäller både de material som används i 
teckenskapandet och den etablerade kulturella organiseringen av olika semi-
otiska material. 

I och med att barn och ungdomar bearbetar och omformar redan existe-
rande texter går de aktivt in i skapandet av sin egen sociala och kulturella 
subjektivitet (Kress, 2000, s. 206). Att inta en position som en ensam gravid 
tonåring eller en självsäker och dominerande ung tjej som använder sig av 
det utrymme som hon själv skapat, öppnar för olika handlingar, tilltal, för-
väntningar och krav. I elevintervjuerna liksom i filmerna framträder en rad 
motstridiga diskurser vilka synliggör olika arenor inom vilka genus skapas 
och omförhandlas.  
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Genrer – realisering av filmens vad
I följande text sammanfattar och diskuterar jag Alices och Linas tre filmer i 
förhållande till hur filmernas ämnesmässiga teman, deras vad, representeras. 
Resultatet visar hur sammanvävda filmernas innehåll är med formen, filmer-
nas hur. Det är genom genren som filmernas diskursiva utgångspunkter 
framträder. Att använda en diskursiv ansats för att analysera bilder och sam-
tal innebär att undersöka upplevelserna av vem man kan vara, vad som kan 
uttryckas och hur det är möjligt att handla. Diskurs är ett nyckelbegrepp för 
att synliggöra de semiotiska resurser med vars hjälp representationens socia-
la värld konstrueras (van Leeuwen, 2005, s. 91). 

Titeln på Alices och Linas film Hororna som aldrig kom till Berlin här-
bärgerar referenser till de diskurser som präglat dess produktion. Titeln an-
spelar bland annat på filmen Cabaret (1972), vilken under hösten 2003 an-
vändes som ett läromedel i klassens SO-undervisning. Horan i filmens titel 
syftar på de kvinnliga kabaréartisterna i den ovan nämnda filmen samt idéer 
som generats ur den offentliga debatten om unga flickors självbild och vad 
det betyder att växa upp i ett allt mer sexualiserat samhälle. Dessa samtida 
diskurser menar jag har lämnat spår i form av en överordnad dialog i alla de 
filmer som Alice och Lina kom att producera under läsåret. 

I intervjuerna framträder filmarbetet som delar av det vidare anspråk Ali-
ce och Lina har. Dels realiserar filmarbetet en önskan om att bli uppmärk-
sammade och delaktiga i den specifika skolkontexten – filmen som ett fram-
hävningsprojekt – dels ingår filmerna som en del av en laddad ordkampanj
där ambitionen var att ta makten över ord och begrepp genom olika former 
av bild- och textskapande. 

I Horornas som aldrig kom till Berlin presenteras en fragmentarisk bild- 
och ljudberättelse där rytm och struktur bildar ett collage av dynamiska och 
komplexa bilder. I tre rumsliga konstruktioner förskjuts och utmanas diskur-
siva mönster. Av intervjuerna framgår att Alice och Lina vill ge sin självre-
presentation en varierande och bred repertoar av representationer, inte ett 
”antingen eller” utan att vara allt på en gång. De ”gör” bilder och skapar på 
så sätt olika handlingspositioner genom filmens teckenskapande praktik. Den 
valda genren är musikvideons och genom denna får vi något berättat för oss, 
vi tar del av lanseringen av önskade och idealiserade representationer av 
Alice och Lina.  

Det subjektiva och skolkritiska anslaget i Hororna som aldrig kom till 
Berlin har i nästa film, Ett barn blir till, vidgats till ett mer samhällskritiskt, 
och för unga kvinnor, generellt problem. Filmberättelsen knyter an till en för 
de unga kvinnorna högst påtaglig situation, möjligheten att bli med barn. 
Filmen domineras av en ironisk retorik vilken ger oss tillgång till en rad 
överordnade samhälleliga diskurser. De materialiseras främst genom att den 
unga tjejen i filmen rör sig mellan två positioner. Det är den binära opposi-
tionen mellan tonårsgraviditeten, som officiellt karaktäriseras som resultatet 
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av ett riskbeteende, samt den officiella diskursen om den goda ansvarsfulla 
föräldern (Holgate & Evans, 2006; Johansson & Hammrèn, 2006).  

I filmen realiseras den verkligt unga och ensamma mammans olika posi-
tioner genom två skilda miljöer. Det gäller å ena sidan det neutrala och pri-
vata scenrummet, back stage, en transformativ plats för prövande av tankar, 
förhandlingar och intima avslöjanden. I detta rum pågår en förvandling från 
det unga tonårs-jaget till en blivande ung ensamstående mor. Det offentliga 
rummet, on stage å andra sidan, gör till skillnad mot den föregående miljön, 
anspråk på att vara en plats som förankrar filmen i en realitet, ett autentiskt 
familjeliv. Filmens dramatisering präglas av en ”faktionkaraktär”, en form 
av hybridgenre. Denna typ av subjektivt förankrad gestaltning lånar inslag 
och berättargrepp från den dokumentära genren (Drotner m.fl., 2000). Fak-
tiongenren bildar en modalitetsmarkör för fakta och ett autentiskt berättande 
vilket samspelar med berättelsens innehåll.  

I Jobbiga Jennifer utmanas de föreskrivna representationerna av maskuli-
na och feminina handlingsrepertoarer. Detta sker bland annat genom att Ali-
ce och Lina använder sig av en klassisk filmgenre, en förvecklingshistoria av 
sorten ”flicka möter pojke med förvecklingar”. Berättelsen bygger på en 
konstruktion av omvända genuspositioner, där handlingen drivs framåt av 
den formmässigt traditionella berättargenren.  

I samtalen om vad som format Jennifers gestalt refererar Alice och Lina 
till en på skolan tidigare genomförd jämställdhetsdag. Skolan har ett uppdrag 
att arbeta för jämställdhet och grundläggande demokratiska värden. Detta 
innebär att barn och ungdomar ska ges samma möjligheter att utveckla för-
mågor och intressen oberoende av kön. Hur svår och problematisk denna 
fråga är framstår med stor tydlighet för eleverna i deras filmproduktion.  

Omkonstruktionen av stabila genuspositioner i filmens sociala värld 
väcker motstridiga och komplexa frågor. Tjejernas egen konstruktion av de 
polariserade könskategorierna blir till en problematik som de två kamraterna 
inte riktigt vet hur de ska hantera. Till skillnad mot att fokusera kön och 
identitet framträder istället betydelsen av att uppmärksamma olika maktrela-
tioner.  

De olika val som görs i förhållande till filmens form påverkar det innehåll 
som kommuniceras och därigenom vilket meningsskapande som blir möjligt. 
Genom att rikta blicken mot det multimodala textskapandet framträder fil-
mens design. De formmässiga idéerna, styrdes enligt Alice och Lina av både 
en innehållsmässig och formmässig logik. I relation till designaspekten fram-
träder genren som den resurs där estetiska, retoriska och ideologiska per-
spektiv tydligt samspelar.  
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Den betydelseskapande formen  
Genrer blir för Alice och Lina, likväl som för de elever som jag undersökt i 
min licentiatstudie, en meningsskapande resurs då de genom sina former 
erbjuder en utgångspunkt och ett tilltal för de olika gestaltningarna. Detta är 
en aspekt av formens betydelseskapande möjligheter (Aulin-Gråhamn & 
Thavenius, 2003). Formen rymmer de mest utmärkande drag som gör den 
lämplig för att uttrycka ett visst innehåll (Kress, 2002, 2003). Musikvideo-
genrens form används i Alices och Linas framhävningsprojekt, Hororna som 
aldrig kom till Berlin. Genren arbetar med ett formspråk som ligger nära 
reklamfilmens sätt att lansera och marknadsföra en produkt eller som i mu-
sikvideons fall, en specifik artist eller musikstil (jfr Marner, 1995; Björn-
berg, 1990). Musikvideons betydelse har diskuterats utifrån dess avantgar-
diska och postmoderna karaktär, där upplösningen av fasta subjektspositio-
ner är en betydelsefull faktor (Björnberg, 1990; Kaplan, 1987). 

Till skillnad mot denna musikaliska lansering intar filmen Ett barn blir 
till en helt annan relation till den sociala världen. Filmens dokumentära prä-
gel gör inledningsvis anspråk på att härbärgera ett autentiskt och trovärdigt 
innehåll. Denna ”faktionkaraktär” markerar det allvarliga och svåra ämne 
som gestaltas genom den unga kvinnans intima avslöjande. Detta grepp stri-
der mot faktabaserade berättelser som sällan använder en person som vi kan 
identifiera oss med. Istället tilldelas publiken rollen som domare, som själva 
får avgöra och dra slutsatser (Drotner, m.fl., 2000, s. 308).  

I sökandet efter sanningen om tonårsgraviditeten och föräldraskapet skru-
var ironin den dokumentära formen ett antal varv. Den förväntade handling-
en avbryts genom ironins dementi. Alice och Lina slipper ta ansvar för den 
unga kvinnan och hennes väntade barn. Istället blir det publiken som får 
ansvara för filmens tragikkomiska och öppna slut. Betraktaren erbjuds en 
möjlighet att själv ta ställning och bedöma historiens realitet eller skenbara 
fantasi. Vi ställs inför att acceptera eller förkasta representationens anspråk.  

Genom att använda sig av en kärleksintrig i berättelsen om Jobbiga Jenni-
fer utmanas inte bara genren i sig, utan även dess stereotypa karaktärer. I 
denna genre spelar ploten en betydelsefull roll. En plot, är på det sätt som en 
berättelse iscensätts, vilka skeenden som betonas på bekostnad av andra 
(Drotner m.fl., 2000; Gripsrud, 2002).  

I centrum för historien om Jobbiga Jennifer står motsättningen mellan 
manliga och kvinnliga positioner. Genom att upprepa de stereotypa karaktä-
rerna i filmen avslöjas indirekt genusstrukturens imitativa kraft. Imitationen 
ifrågasätter känslan av normalitet och i Jobbiga Jennifer formas detta när-
mast till en form av pastisch. Pastischen innebär att imitera utmärkande drag, 
genom att bära en förenklad maskering, utan parodins skratt och bakomlig-
gande drivkraft.  

Genrevalet tydliggör Alices och Linas kommunikativa intressen och syf-
ten. Genren kan karaktäriseras som en specifik texttyp. Den innefattar olika 
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koder för hur platser, personer och handlingsstrukturer bör realiseras (Kress, 
2003; Gripsrud, 2002). Socialsemiotiken studerar genrebegreppet i relation 
till diskurs, ”Discourses and genres are best seen, not as types of text, but as 
semiotic resources that can be used in many different contexts – where their 
use may then be subject to context-specific rules” (van Leeuwen, 2005, s. 
126). Konkreta och fysiska erfarenheter omtolkas och ges betydelse genom 
genrens och metaforens form. Detta uppmärksammas även av Kress (2001b) 
i studier av lärande i naturvetenskapliga ämnen. I denna studie lyfts bland 
annat genren fram som en nyckelfaktor för elevernas meningsskapande arbe-
te. Både i denna avhandling och min licentiatstudie framstår olika genremö-
ten och metaforer som betydelsefulla resurser i elevernas filmarbete.  

Genren blir en av de resurser som visar på elevernas aktiva och 
omskapande arbete. Den visar på dynamiken mellan elevernas intressen, 
skolans kunskapsmål, intertextuella referenser från populärkultur och medier 
samt lärarnas urval av olika resurser för representation.  

Meningsskapande resurser 
Ett framträdande resultat i mina analyser är de skiftande betydelser som bild, 
musik, gestik, tal och text får i Alices och Linas berättande med film. Genom 
att använda ett multimodalt perspektiv i analysarbetet blev det möjligt att se 
vilka funktioner och vilken relevans eleverna tilldelade olika resurser för 
representation. Filmanalysens metafunktioner tydliggör hur samspelet mel-
lan filmens kamerautsnitt, tal, mimik och kroppsspråk hos filmens deltagare 
konstruerar betydelser.  

I analyserna av de ideationella och interpersonella metafunktionerna 
framgår hur olika vikt de verbalspråkliga resurserna har i de tre filmerna, 
från att vara dominerande till i det närmaste obefintliga. Detta får betydelse 
för vad som kommer i förgrund eller i bakgrund i filmernas tematik.  

I filmen Hororna som aldrig kom till Berlin har i stort sett all verbal 
kommunikation valts bort. Detta gör att gestik, blick och mimik blir framträ-
dande. Det är kroppen, deltagarnas handlande som kommer i fokus. I filmen 
finns dock två repliker som är betydelsefulla för hur filmens rums- och tids-
logik förankras. Den verbala resursen konstituerar tid och identitet genom att 
presentera filmens deltagare som skolelever. Genom rollfigurens inledande 
replik ges publiken ett erbjudande om en tillbakablick på en förfluten tid. 

 I Ett barn blir till dominerar det verbala uttrycket skapandet av mening 
inom både den ideationella och interpersonella metafunktionen. Publikens 
medskapande perspektiv blir tydliggjort genom den unga kvinnans monolog. 
De interaktiva betraktarna erbjuds delaktighet genom ett inre teckenskapan-
de. Den textuella metafunktionen uppmärksammar hur det är samspelet och 
organiseringen av filmens kamerautsnitt, talet och den representerade deltag-
arens mimik och kroppsspråk, som ger representationen dess retoriska ver-
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kan. Både i avhandlingens och i licentiatstudiens analyser framträder musi-
ken som en betydelsefull modalitetsmarkör. Den blir ett kraftfullt tecken som 
visar hur och med vilka Alice och Lina kommunicerar. De väljer genomgå-
ende att använda sig av olika independencegruppers musik i filmerna och 
förstärker på så vis filmens alternativa perspektiv. Musiken kontextualiserar 
och bygger upp ett känslomässigt anslag i såväl Ett barn blir till som i Ho-
rorna som aldrig kom till Berlin. I den senare har musiken en understödjande 
funktion i förhållande till gestaltningens representationer (jfr Burn & Parker, 
2003). En melankolisk historia om Belle och Sebastian samspelar med den 
dystra grå stämningen i förortslandskapets kamerapanoreringar. 

Ljudet markerar även betydelsefulla förskjutningar inom filmernas gene-
riska nivåer. I Ett Barn blir till tydliggörs denna funktion genom två olika 
typer av ljudbilder, vilka konstruerar filmens rumsliga inramningar. I Jobbi-
ga Jennifer är musikens betydelse starkt nedtonad till skillnad mot i Alices 
och Linas tidigare filmer där den varit framträdande. I filmen som helhet 
inskränker sig musiken till en inledande och förstärkande markör för filmens 
tematik. Låten Downloding porn with Davo introducerar publiken för fil-
mens innehållsliga diskurser och utgör en förstärkande markör för filmens 
slutscen med den porrsurfande Salomon. 

Upplevelsen av ljud ingår ofta som en del av en visuell företeelse (jfr Bal, 
2003). Mycket sällan uppträder olika kommunikationsformer isolerat. Mul-
timodaliteten utgår från ett antagande om att all kommunikation och repre-
sentation består av en rad skilda resurser. Detta innebär att analysen inte bara 
uppmärksammar den mångfald av resurser som är aktiva i ett teckenskapan-
de, utan även hur de olika resurserna erbjuder skilda meningspotentialer 
(Kress & van Leeuwen, 2001a; Kress, 2005). 

Inom det multimodala perspektivet studeras samspelet mellan olika resur-
ser för representation. Att jag valt att anknyta min studie som koncentrerar 
sig främst på film och visuella uttryck kan därför synas märkligt. Det är dock 
en annan egenskap hos det multimodala tänkandet som jag inspirerats av: 
betoningen av sambandet mellan representationer och det sociala. 

Genuskodade verktyg 
I min licentiatstudie framgick hur pojkar och flickor valde olika handlings-
strategier i sitt arbete med film (Öhman-Gullberg, 2006). Detta blev tydligt 
främst genom hur valet av genrer präglades av genusspecifika intressen. Den 
huvudsakliga skillnaden i filmernas gestaltning var inte ämnesinnehållet, 
utan på vilka aspekter flickor och pojkar valde att koncentrera sina berättel-
ser (jfr Drotner, 1996; Buckingham, 2003; Änggård, 2005). Framträdande 
var även hur arbetet förändrades när det förflyttades till platser och rum där 
filmandets tekniska aspekter kom att framstå som en betydelsefull faktor (jfr 
Öhman-Gullberg, 2006). Tekniken blev ett framträdande tecken för masku-
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linitet (jfr Drotner, 2001; Kearney, 2006). Dessa mönster avspeglas även 
inom skolans profilklasser i bild och slöjd samt idrott. Tjejerna var i klar 
majoritet i klasserna med inriktning mot estetiska ämnen, medan idrotts-
klasserna dominerades av killar. Detta visar inte bara på att skolämnen är 
mer eller mindre symboliskt laddade. Studier visar även hur olika kommuni-
kativa verktyg, rum och artefakter är laddade med betydelser beroende på 
var och hur de används (jfr Berge, 1997).  

Inte bara valet av inriktning utan också valet av kommunikativa verktyg 
är genuskodat. Inom det lokala medietillvalet 2003/2004 dominerade foto-
studier bland de unga tjejerna, medan pojkarna var överrepresenterade i ar-
betet med film och webbproduktioner (jfr Buckingham, 2003; Erstad & Gil-
je, 2007a; Drotner, 2001). Under senare år kom dock allt fler tjejer att välja 
film som uttrycksform.  

Vad som tas i bruk för att bäst kommunicera en upplevelse styrs inte en-
bart av vilka resurser som finns tillgängliga eller vad som kan uppfattas som 
den mest passande formen. De kommunikativa verktygen påverkas även av 
att vara delar av redan diskursivt formade strukturer. Att välja skriven text, 
teckning, fotografi eller film framstår som ett tecken för vem man är och vad 
som signaleras genom genre och innehåll i en berättelse. I Alices och Linas 
filmarbete tydliggörs detta inte genom att de valt att arbeta med film utan 
bearbetningen av dessa genusstrukturer sker främst inom filmens tematik.  

I filmberättelsen Jobbiga Jennifer framstår till exempel bildämnets akva-
rellmåleri som inordnat i specifika villkor och föreställningar. Alice och Lina 
låter Salomons och Jennifers val av rollfigurer och handlingar inte bara rikta 
uppmärksamheten på vad som berättas och hur något formas, som ett hjärta 
eller som en hermafrodit, utan också på vem som gör vad. Valet av kommu-
nikativa verktyg blir en del av arbetet med att upprätthålla och utmana grän-
serna för vad unga tjejer och killar kan vara och göra. Cyntia Cockburn 
poängterar teknologins laddning och betydelse för genus och iden-
titet:”technology enters into sexual identity: femininity is incompatible with 
technology competence; to feel technically competent is to feel manly” 
(1985, s. 12). 

Att vara teknisk är en egenskap som traditionellt förknippas med en man-
lig kompetens. Den utesluter och diskvalificerar en feminin position och ett 
feminint intresse (jfr Kearney, 2006). Även om det idag inom såväl profes-
sionell och som lekmannamässig filmproduktion förekommer förskjutningar 
inom könsmönstren är film traditionellt en manligt dominerad sysselsättning 
(Lindell, 2001). När filmproduktionen sammankopplas med en teknisk för-
måga kommer själva berättandet, dess kommunikativa funktion i bakgrun-
den.  

I samband med att eleverna i min licentiatstudie redigerade sina filmer på 
en mediaverkstad var det tydligt att produktionens tidigare relativt rörliga 
genuspositioner förändrades. Här blev det istället tekniken och den masku-
lint kodade miljön som dominerade. Under arbetet i klassrummet och i andra 
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inspelningsmiljöer kom istället filmens kommunikativa möjligheter i fokus, 
vilket erbjöd fler och olikartade positioner för såväl tjejer som killar. Att 
arbeta med film innebär inte bara att kontrollera och styra en teknisk produk-
tion. Filmarbetet är också en kollektivt förhandlad verksamhet. Här gäller 
det att kunna argumentera och aktivt driva frågor om innehåll och form. 
Denna position är inte självklart tillgänglig för tjejer i puberteten. En rad 
representationsformer som tv och tidningar erbjuder istället kunskaper om 
hur tjejer blir ett fan. En beundrare, någon som samlar bilder och lyssnar på 
idolernas musik och konsumerar andras filmer (McRobbie, 1991/2001). 
Unga kvinnor som startar egna band eller driver filmprojekt står i kontrast 
till dominerande handlingsmönster. 

Att anlägga ett konsumtionsperspektiv på ungdomars mediabruk tenderar 
att reproducera stereotypier och att cementera och förstärka bilden av unga 
tjejer som passiva konsumenter och pojkar som handlingskraftiga och aktiva 
(Kearney, 2006, s. 3). Dessa två positioner är problematiska såväl för unga 
killar som för tjejer. 

Min argumentation innebär inte att produktionsperspektivet skulle vara 
viktigare att studera än konsumtion av medier. De olika aktiviteterna fyller 
skilda sociala funktioner. Funktionerna är högst beroende av varandra vilket 
blir tydligt både i denna avhandling och i min licentiatundersökning. I studi-
erna av elevfilmerna och hur eleverna talar om sin planering, organisering av 
medieproduktionerna framträder betydelsefulla perspektiv på lärandets soci-
ala dimensioner. De subjektsskapande och lärande processerna är samman-
vävda och betydelsefulla.  

Förändrade genusstrukturer 
Könsmönster inom skola och utbildning har under senare år genomgått flera 
förändringar, men hur dessa förändringar mer exakt ser ut är däremot inte 
lätt att utröna. Det forskningsunderlag som finns är förhållandevis begränsat. 
Jämfört med utvecklingen under 1970- och 1980-talet växer en mer varie-
rande bild fram i undersökningar från början av 1990-talet och framåt (Öhrn, 
2002, s. 10). De nya mönstren ersätter dock inte de gamla utan betydelsen av 
kön står istället i mer komplexa och skiftande relationer till klass och etnici-
tet.  

Inom nordisk forskning har förskjutningarna inom genusstrukturer bland 
annat konstaterats gällande unga kvinnors förändrade situation i skolan (a.a., 
s. 12). Framförallt är det unga kvinnors goda betygsprestationer som upp-
märksammas. Beskrivningarna inkluderar även en ny sorts ung kvinna med 
en betydande social kompetens (Bjerum-Nielsen, 2000). De ”nya flickorna” 
kommer främst från en akademisk medelklass och återfinns i studier inom 
högre årskurser i grundskolan och gymnasium (Öhrn, 2002, s. 80). Bjerum 
Nielsen pekar dock på att de tysta flickorna fortfarande är vanligt förekom-
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mande i klassrumsstudier, men att de språksamma och självsäkra flickorna 
tillkommit (1994). Förändringar i flickors och pojkars inställning och ager-
ande i skolan relateras ofta till förändrade uppväxtvillkor och samhällelig 
utveckling. Skolans arbetssätt, organisation eller jämställdhetsarbeten under-
söks sällan i detta sammanhang.  

Genom flera klassrumsstudier har det påvisats att könsmönster varierar 
mellan skolor och skilda upptagningsområden (Ambjörnsson, 2004; Lund-
gren, 2000; Staberg, 1997). De varierar dessutom mellan klasser på en och 
samma skola, och även mellan lektioner i en och samma klass. Vilka situa-
tioner, skolor och ämnen som studeras har betydelse för vilka mönster som 
framträder. Detta avspeglas bland annat i en jämförelse mellan profilklasser-
na i bild och slöjd och idrottsklasserna vid samma skola (Öhman-Gullberg, 
2006).  

Elisabeth Öhrn uppmärksammar i sin kunskapsöversikt Könsmönster i 
förändring att vi har en bristfällig kunskap om dagens klassrum, vad som 
påverkar och förändrar förutsättningar för lärande (2002). Hon pekar bland 
annat på att tidigare forskning i hög grad utgått från den förr så vanliga hel-
klassundervisningen. Ökningen av nya mediers användning i skolan och ett 
individuellt inriktat arbetssätt kräver enligt Öhrn andra metoder för att stude-
ra undervisningsprocesser utanför själva klassrummet (a.a., s. 92).  

Hennes kunskapsöversikt riktar avslutningsvis uppmärksamhet mot sam-
ma frågor som Alice och Lina behandlar i sina filmer; nya perspektiv på 
jämställdhet och sexualitet. Denna problematik har tilldragit sig mycket in-
tresse i massmedia under senare delen av 1990-talet. Samtidigt kan konstate-
ras hur påfallande lite som skrivits om saken i svensk utbildningsforskning.  

Kunskapsöversikten visar att det finns inslag i tidigare forskning som kan 
ger uppslag till vad som kan vara aktuella problem för dagens unga. Men 
mer än att söka i tidigare forskning menar Öhrn, behöver vi veta hur dagens 
unga tänker om det som vi kallar jämställdhet. Vilka frågor är viktiga för 
dem? Vilka är den sociala och politiska kontext utifrån vilka de definierar 
problem och agerar? (a.a., s. 93). Mot denna bakgrund blir Alices och Linas 
arbete med film även ett inlägg i debatten om skolans arbete med jämställd-
hetsfrågor. 

Film – En performance 
Den förändrade bilden av unga flickor i skolan skulle kunna exemplifieras 
med flera av de tjejer som studerats i denna avhandling och min licentiatun-
dersökning. De kan ses som exempel på den nya flickans inträde i empiriska 
studier (jfr Bjerum-Nilsson, 2000). Alice och Lina i denna studie kan även 
beskrivas som en mikrokultur, en specifik elevgrupp, en vänninnedyad i 
skolans vardagliga och ritualiserade sammanhang (jfr Wulff, 1994; Ganetz, 



142

1993). Filmmediet gav en möjlighet att utmana och skapa alternativa iscen-
sättningar av hur ett maskulint och feminint genus kan representeras.  

I filmarbetet har innehåll och form diskuterats, undersökts och omkon-
struerats. Genom de olika karaktärer som representeras, de berättelser som 
iscensätts, skapas en bild av hur de två kamraterna ser på förutsättningarna 
att omforma och förskjuta olika genuspositioner. Det är i relation till dessa 
gestaltande aspekter som det teckenskapande arbetet med film formas till en 
plats för alternativa bilder. I de förhandlande processerna använder eleverna 
de bildkonventioner, diskurser och estetiska koder som utgör barn och ungas 
visuella kultur. Alice och Lina producerar och kontrollerar representationer-
nas gestaltning. Detta är en betydelsefull position då de själva innehar mak-
ten att benämna, betrakta och producera egna bilder. Detta till skillnad mot 
vad det innebär att vara kategoriserad och representerad som ung tonårig tjej 
(jfr Ambjörnsson, 2004; Göthlund, 1997). 

Filmproduktionen gör det möjligt att utvidga och överskrida gränser för 
vad som kan genomföras av de två eleverna, att till exempel likt Jobbiga 
Jennifer anamma den grabbiga strategin. Det är i förhållande till de skapande 
aspekterna som det performativa arbetet med film formas till en möjlig plats 
för förändringar. Detta understryker hur genus är något som konstrueras 
genom performance (Butler, 2005; Walkerdine, 1994; Göthlund, 1997). But-
ler betonar hur genus är något som åstadkoms genom en stiliserad upprep-
ning av akter (Butler, 1990/1996, s. 219). Dessa akter är relativt stabila sam-
tidigt som de erbjuder möjligheter till förskjutningar och omskapanden.  

Genom att se filmskapandets teckenproduktion som konstruerad utifrån 
institutionella och diskursiva praktiker, är det möjligt att förstå både styrkan 
och stabiliteten hos dessa.  Detta inte bara i relation till hur olika genusposi-
tioner vidmakthålls och reproduceras, utan även hur det kan vara möjligt att 
omskapa och förskjuta tidigare stabila betydelser för att delvis utveckla nya 
(Davies, 2003).  

Även om unga kvinnor idag har tillgång till en långt bredare repertoar av 
tänkbara handlingar än tidigare, framgår det av mina intervjuer att dessa 
positioner trots allt är mycket begränsade i den aktuella situationen. Istället 
framträder olika stereotypa medierepresentationer som utgångspunkter i det 
förhandlande arbetet med film. Referenserna tjänar som motbilder och spor-
rar konstruktionen av nya och andra representationer (jfr Bragg & Bucking-
ham, 2004). Analyserna visar att influenser från olika populärkulturella refe-
renser inte används på ett okritiskt sätt (jfr Sparrman, 2006). I filmarbetet är 
det tydligt att de olika kritiserade stereotypernas stabilitet tilldelas andra 
typer av betydelser och funktioner än tidigare. För att förstå vilken använd-
ning olika medier och populärkulturella referenser får i elevernas menings-
skapande måste filmarbetet förankras i kontext. På så vis framträder både ett 
reproducerande av rådande genuspositioner, motstånd och ett nyskapande av 
traditionella genusstrukturer.  
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Populärkultur, medier och estetisering   
Populärkultur och medier har visat sig vara väsentliga resurser inom både de 
institutionella och vardagliga lärprocesserna. Mina studier visar hur den vi-
suella kulturen inte bara fungerar som verktyg att skapa förståelse och orien-
tera sig i världen med, utan också att den är en viktig del av elevernas sub-
jektsskapande praktik. Denna har en given plats även i ett målinriktat skolar-
bete och 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.  

Vår samtida kultur har karaktäriserats som fragmentarisk och upplöst (jfr 
Baudrillard, 1988). Hög- och lågkultur kan inte skiljas åt. Vardagskulturen 
har blivit en del av de högkulturella uttrycken. I det senmoderna samhället är 
frågor om mening, tillhörighet och identitet inte längre något som självklart 
ärvs eller som vi oreflekterat växer in i. Beskrivningar om hur föräldragene-
rationens traditioner och samhälleliga kanon inte längre spelar samma fun-
damentala roll som tidigare är dominerande i den samtida retoriken (Ziehe, 
1983/1996).  

Den ökande estetiseringen av såväl artefakter i våra hem, som hur politis-
ka och ekonomiska förändringar dramatiseras och iscensätts, är ett högst 
tidstypiskt fenomen i det senmoderna samhället (Featherstone, 1991; Foster, 
2002). I dessa processer av estetisering, hybridisering och re-mediering spe-
lar populärkulturella referenser en viktig roll i såväl vardagsliv som skola (jfr 
Bolter & Grusin, 1999; Drotner, 2001; Dyson, 1997; Fast, 2007). Dessa ske-
enden skapar konflikter i skolan om vad som är ett lämpligt förhållningssätt 
till populärkulturen. 

Populärkulturella utryck har under hela efterkrigstiden betraktats som ett 
hot mot eller en konkurrent till skolans uppgift att ge barn och ungdomar 
tillgång till god konst och litteratur (Åsén, 1992). Rädsla och avståndstagan-
de har präglar skolans förhållande till populärkultur (Trondman, 1997; Tha-
venius, 1999). Skolprojekt med utgångspunkt i konst och kultur präglas av 
en västerländsk konsttradition, där populärkulturella uttryck och samtids-
konst 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 tilldelats en motverkansfunktion 
(Borhagen & Lind, 2001). Inom dessa diskurser formuleras även en kritik av 
mediernas påstådda roll som bidragande till samtidens förytligande av kun-
skap och en framtidsbild där nyheter och information förvandlats till under-
hållning (jfr Thompson, 1995/2001). Jag menar att ungdomars lärande och 
subjektskapande karaktäriseras av ett reflexivt och öppet förhållningssätt till 
användningen av symboliskt medierade erfarenheter. Hur utbytet och inter-
aktionen ser ut är dock svårfångat.  

När ungdomars användning av medier blir allt mer komplex krävs andra 
perspektiv för att begreppsliggöra dessa förändringsprocesser (Fornäs, 
1993). Tidigare var massmedier ett relativt avgränsat fält som kunde under-
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sökas avskilt från resten av samhället (Bjurström, 2005). Idag genomsyras en 
stor del av vår vardag och tillvaro av medierepresentationer och olika kom-
munikativa teknologier. Den digitala utvecklingen skulle kunna karaktärise-
ras av den slutgiltiga upplösningen av mediefältet. I relation till dessa aspek-
ter har även framväxten av nya medier och kommunikationsformer skapat ett 
behov av andra teorier och begrepp för att förstå betydelsen av utbytet mel-
lan formella och informella arenor (jfr Drotner, 2001). Inte minst gäller det 
skolans förhållande till hur olika estetiska kommunikativa kompetenser kan 
utvecklas och tillvaratas.  

Från överföring av kunskap till konstruktion av mening  
Analyserna av elevernas samtal och filmer säger oss något om den samtid vi 
lever i och dess sammanhang. Utvecklingen mot ett alltmer utpräglat infor-
mations- och kunskapssamhälle får konsekvenser för mediernas betydelse. 
Hur kan mina resultat om media och populärkultur bedömas utifrån ett 
lärandeperspektiv? Lärande beskrivs idag som ett livslångt åtagande, istället 
för att vara kopplat till skolan som institution eller till en specifik tid i en 
människas liv (Ball, 2006, 2007). Här framträder individens utveckling som 
en sammansatt process vilken inbegriper såväl informella sammanhang som 
mer formella utbildningsinstitutioner.  

Lärande ses inte enbart som en individuell utveckling utan som en kollek-
tiv och kulturell process (Selander, 2008). Det är en process där kunskap 
formas och transformeras beroende på sammanhang och inramning (jfr Säl-
jö, 2005). Dessa förändrade perspektiv på lärande från individ till miljö och 
sociala faktorer öppnar för att inkludera olika typer av erfarenheter i talet om 
lärande. I denna avhandling har intresset riktats mot hur elever tagits i bruk 
olika resurser för representation för att kommunicera betydelsefulla aspekter 
ur sin värld. Likaså har de diskursiva villkoren och sammanhangen som om-
gärdat elevernas lärprocesser synliggjorts. Filmerna är resultatet av ett 
omskapande av de i klassrummet disponibla resurserna, lärarnas didaktiska 
inramning och elevernas intressen.  

Att bearbeta och gestalta sin förståelse genom att göra egna sammankopp-
lingar mellan olika tecken och medier är en transformativ process som åter-
finns vid alla former av lärande och kommunikation (Selander & Rostwall, 
2008). När elever ges möjlighet att utforska och aktivt forma sin egen förstå-
else, blir det också intressant att följa hur de utvecklar sina insikter och hur 
de ger denna förståelse en form, det vill säga hur de designar sin nya kun-
skap (Selander, 2008, s. 85). Vad som då framträder är inte endast vad ele-
verna förstår utan även hur de förstår något. Hur de förstår hänger samman 
med hur de gestaltar sin representation inom det aktuella området. Hur något 
utformas, gestaltats och inramas handlar om lärandets design. Gemensamt 
för de skolsituationer jag studerat i denna avhandling och i mitt licentiatarbe-
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te är att den didaktiska designen erbjuder eleverna att både utveckla demo-
kratiska erfarenheter och en beredskap att handla i världen. Genom att ele-
verna fått välja mellan olika kommunikativa verktyg som bildskapande, mu-
sik, läsning, tal och skrift har de fått möjlighet att lära sig att värdera dessa 
utifrån hur väl de kan fungera i olika situationer och för olika syften. Kun-
skap och färdigheter har för eleverna i såväl Alices och Linas filmprojekt 
som EMU-studien satts i ett sammanhang, och har på så sätt skapat möjlig-
heter att göra abstrakta och svårhanterliga frågor synliga och hanterbara.  

I filmproduktionerna visar eleverna att de både innehar förmågan att för-
stå, tolka andras texter och producera egna representationer. Analyserna 
visar hur de två kamraterna hanterar ett antal olika strategier för att kommu-
nicera inom den visuella världen. Genom att betrakta teckenskapandet som 
en motiverad och transformativ process menar jag att det blir möjligt att se 
elevernas filmer som ett lärande. Lärandet handlar i detta sammanhang om 
att utvidga förmågan att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt. Detta 
utmanar synen på lärande som en överförd kompetens. Istället kan lärande 
ses som en aktiv och multimodal process. Lärande inbegriper en kapacitet att 
använda en etablerad uppsättning tecken i en specifik lärmiljö (Rostwall & 
Selander, 2008).  

De kunskaper och erfarenheter som eleverna utvecklat ger dem en bered-
skap att orientera sig i världen och bli aktiva deltagare i olika kommunikati-
va och sociala förändringsprocesser. Att använda text, musik, gestik och bild 
får sin särskilda betydelse i ett skolsammanhang. Att använda bilder under 
ett lektionspass i biologi, engelska eller inom bildämnets inramning tilldelar 
de visuella kommunikationsformerna olika funktioner och betydelser (jfr 
Jewitt, 2006).  

Ur ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv handlar lärande om att se 
vilken mening och vilka värden som kunskap, i alla dess former, tilldelas i 
olika sociala situationer (Rostwall & Selander, 2008). Vad som värderas som 
kunskap och lärande är sammanlänkat med de förutsättningar som för tillfäl-
let är dominerande. Dessa villkor påverkas även av de samhälleliga och dis-
kursiva processer där kunskapsformer och kommunikation utvecklas och 
legitimeras (jfr Kress, 2003, 2005). Den mening och de betydelser som pro-
ducerats i ett filmarbete är traditionellt lågt prioriterade i skolan. Trots 
vägande argument för betydelsen av visuella kommunikationsformer och 
nya medier, är det oklart i vilken utsträckning dessa kan beredas plats i olika 
skolsammanhang (jfr Erstad, 2005).  

Att tala om att barn och unga befinner sig i nya semantiska miljöer är ing-
en överdrift. Om detta förhållande ska vara en tillgång eller behandlas som 
ett problem, är en av de utmaningar som skolan står inför. När textbegreppet 
vidgas mot en större bredd av olika språkformer krävs begrepp och strategier 
för att synliggöra hur olika resurser för representation formas och omformas 
i skolans värld. 
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Metoddiskussion  
Även metodologiska överväganden är en del av avhandlingens kunskapsbi-
drag. Valet av teori och metod har bestämts av min förståelse och studiens 
forskningsfrågor. Avhandlingens empiri består av två skilda representations-
former, intervjuer, i form av verbala utsagor och visuella utsagor, i form av 
rörlig bild. Då min ambition varit att studera hur elever använder sig av vi-
suella representationer för att bearbeta och skapa mening i ett undervisnings-
sammanhang, har den socialsemiotiska multimodala teorin i kombination 
med ett designteoretiskt perspektiv öppnat ett spännande ansats för min stu-
die (Hodges & Kress, 1988; Kress och van Leeuwens, 2001a; Selander & 
Rostwall, 2008). Inom den multimodala teorin finns ett intresse av att foku-
sera på teckenskaparen som aktör, samt att undersöka integrationen mellan 
olika resurser för representation och dessa specifika funktioner (jfr Kress & 
Sidiropoulou, 2008). Syftet är att få en mer relevant helhetsbild av förutsätt-
ningarna för kommunikation och meningsskapande. 

 I avhandlingen används två olikartade metodologiska ansatser, metafunk-
tionerna och multimodal diskursanalys, för att analysera filmerna och berät-
telserna om filmskapandets arbetsprocess. Syftet har inte varit att göra en 
filmvetenskaplig analys utan jag har velat placera elevernas filmproduktio-
ner i ett bredare didaktiskt sammanhang. Genom att synliggöra den mångfald 
av semiotiska resurser som de två unga tjejerna valt att ta i bruk i sina filmer, 
samt att fokusera på de samtal som skapats ur dess kontext, har ambitionen 
bland annat varit att visa på de funktioner som eleverna tilldelar olika resur-
ser för representation. 

För att få tillgång till den sociala och diskursiva inramningen av elevernas 
filmarbete har jag i analysen av intervjuerna använt tre olika strata, diskurs, 
design och produktion från den multimodala diskursanalysen (Kress & van 
Leeuwen, 2001a). Dessa användes i licentiatstudien för att analysera både 
filmer och intervjuer (Öhman-Gullberg, 2006). Den multimodala diskursana-
lysen erbjuder en enhetlig modell som omfattar både text och bild och som 
är tillräckligt allmän för att passa olika resurser för representation. Analys-
redskapet rör sig enbart på en diskursiv och kontextuell nivå.  

För att gå närmare in i det visuella materialet och arbeta på en textuell ni-
vån krävs andra hjälpmedel. Detta har blivit möjligt genom att använda de 
socialsemiotiska metafunktionerna vilket också vidareutvecklat det multi-
modala perspektivet och gjort analysen mer detaljerad och transparant för 
läsaren (Iedema, 2001). Den metodologiska vidareutvecklingen har också 
syftat till att hantera att jag själv är en del av studiens diskursiva samman-
hang. Metafunktionernas nackdel är de något mekaniska och omfattande 
beskrivningar som analysen genererar (Iedema, 2001, s. 200). Metoden ska-
par även ett mycket omfattande material, vilket ställer stora krav på urval. 
Det gäller främst arbetet med att omarbeta och härbärgera de innehållsmäs-
siga teman som analysen ger upphov till. I den metodologiska ansatsen har 
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jag uppmärksammat betydelsen av att balansera analysverktygens tendens att 
bli ett sorteringsinstrument, mot att utnyttja dess styrka som redskap för att 
synliggöra andra och nya mönster i elevernas arbete med film.  

Inom intersektionalitets- och medieforskningen används prefixet ”inter”, 
men inom de multimodala och socialsemiotiska perspektiven, främst ”multi” 
som indikerar att det sker en additiv lagring av de olikartade resurserna för 
representation (Forstorp, 2006). De associationer som ”multi” väcker leder 
till en något förenklad bild av hur olika kommunikativa resurser och reperto-
arer samverkar. Det är dock inte mångfalden i sig utan resursernas samspel 
och meningspotentialer som är i fokus. 

 Jag menar att det vi idag kallar ”multimodalitet” utgör en utmaning mot 
den språkliga representationens hegemoniska anspråk, vilket är tätt knutet 
till olika epistemologiska definitioner av kunskap, sanning och giltighet 
(Kress, 2003; Forstorp, 2006). Texten och de språkliga definitionerna, i snäv 
bemärkelse, är i vår kultur kanske det mest legitima sättet att gestalta och 
validera anspråk på kunskap.  

Avslut och framtida perspektiv 
I denna avhandling har jag visat hur ungdomarna använder sig av rörlig bild 
för olika syften och med olika funktioner beroende på den specifika situation 
i vilken produktionen skett. Såväl populärkulturella referenser som skolans 
kunskapsmål används av eleverna som redskap för att orientera sig i världen. 
De tre filmer som jag analyserat blir till ett exempel på den demokratiska 
potential som ligger i att erhålla redskap för att formulera sin kunskap och 
erfarenhet utifrån ett bestämt syfte.  

Genom att undersöka hur och vilka funktioner eleverna ger olika semio-
tiska resurser utvinner jag en ökad kunskap om barns och ungdomars bety-
delseskapande handlingar och därmed om lärandets villkor. I båda mina 
studier har jag främst riktat fokus mot elevernas perspektiv. Den socialsemi-
otiska och multimodala teorin har visat sig vara ett fruktbart verktyg för att 
visa på hur teckenskapandet styrs och regleras av olika sociala situationer.  

Avhandlingens teoretiska ramverk kan även tillämpas för att undersöka 
hur läraren organiserar och strukturerar undervisningen. Lärarens didaktiska 
design av olika lärprocesser bestämmer i hög grad vilka kommunikativa 
verktyg som görs tillgängliga för eleverna. Olika skolämnen erbjuder elever-
na varierande redskap för att gestalta och kommunicera sin kunskap.  

Hur och på vilket sätt olika resurser för representation samspelar i ett 
klassrum utgör en betydande potential för hur världen kan gestaltas och för-
stås av eleverna. Här finns ett stort forskningsfält att beträda. Endast ett fåtal 
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studier har hittills behandlat äldre barns och ungdomars bildskapande i en 
didaktisk praktik. Min avhandling är ett bidrag till denna eftersatta genre.  
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SUMMARY 

The issue 
Young people today grow up in a world where visual communication and 
the media are important in their everyday lives. The landscape of education 
is also changing, not least due to an increased use of digital technologies. As 
a result, school has been challenged by new forms of reading and visual rep-
resentation. The major shift in relation to learning is that the learners become 
producers of information rather than, as in the traditional pattern, consumers 
of information (Kress, 2003; Rostwall & Selander, 2008).  

These aspects focus attention on important issues of learning, democracy 
and the students’ ability to interpret and produce different kinds of texts. In 
contrast, in school, modes other then speech and writing are often regarded 
as marginal and with little or no potential contribution to learning. These 
issues, together with my experience as a teacher of visual arts and my licen-
tiate study, constitute the starting point for this thesis.  

My licentiate study consists of a collection of nineteen video films, and 
interviews with fifty-five pupils, two class teachers and a teacher of visual 
arts who tried to create an understanding about the complex questions con-
cerning Swedish entry into the European Monetary Union, EMU, in 2003 
(Öhman-Gullberg, 2006). The school work aimed at an integration of two 
subjects: visual arts and social studies.  

A prominent aspect of the study is how visual popular culture, the stu-
dents’ own experiences and school work form the basis of the negations and 
choices within the educational framework.  

In the study, gender constitutes a significant element in the students’ 
communicative and representational choices: together with a theoretical and 
methodological discussion, the thesis develops the gender perspective. The 
thesis is also an attempt to extend concepts for scrutinizing meaning-making 
and signs of learning in aesthetic and communicative teaching work.
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The main purpose of this thesis  
The overall aim of this thesis is to investigate how students engage with 
visual representations as a signifying practice in an educational context. This 
is scrutinized through video films and interviews with Alice and Lina, the 
two producers of the films. These video films were produced during the last 
school year in an optional media subject in a secondary school.  

The study is guided by an interest in what the young students communi-
cate with their films, how this is done and how they relate to the cultural and 
social world in their representations. Research questions are concerned with 
aspects of representation, learning and gender.  

What are the contents of the moving images? How do the girls represent 
the contents? What kind of function did the different modes, such as images, 
sound or gestures have in the films? How is gender created and re-negotiated 
in the stories in the moving images and in the interviews?  

What kinds of discursive aspects appear in the students’ discussions about 
the starting point of the films, the initial design and the production of the 
moving images? In conclusion, I discuss in what way the results are relevant 
from a learning point of view.  

Disposition 
The thesis is divided into six chapters. Chapter 1 includes an introduction to 
the thesis, its background and a summary of my licentiate study. This is fol-
lowed by a presentation of the aim and the research question. In chapter 2, I 
support the thesis with a research review. 

Chapter 3 introduces the theoretical perspectives and concepts. Chapter 4 
presents an account of the methodology. Chapter 5 includes the analyses and 
results of three films and a number of interviews. The last chapter draws 
some conclusions based on some of the main empirical findings and raises 
some question for discussion in relation to the results. 

Methods and Materials  
Both the methodological and the theoretical approach in the thesis have mul-
timodal and social semiotic perspectives which are combined with a design 
approach (Kress & van Leeuwen, 2001a; Hodges & Kress, 1988; Rostwall & 
Selander, 2008). These combinations are united in a presentation of repre-
sentation and communication as a social process of sign making.  

The film material and the students’ discussions are analyzed as texts in 
which various kinds of social processes take place on various levels. In rela-
tion to these, I play an important part in the discourses that arise in the inves-
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tigation. The study is based on the students’ own video films as well as in-
terviews with the participants about the conditions and contents of their 
work. The film material is all in all twenty-five minutes long and there are 
two hours of recorded interviews. It was the moving images that were the 
starting point of the investigation, because the already completed and docu-
mented films challenged and aroused my curiosity. I tried to do what might 
be called an ethnographical archaeological investigation in which I re- and 
deconstruct the signs of learning, in a complex setting of the institutional 
framework, the students’ interests and the interaction between different 
modes. 

The video films, Images of Life, The Whores that Never Arrived in Berlin, 
and Tiresome Jennifer, were transcribed, analysed and structured through 
their ideational metafunctions, interpersonal metafunctions and textual 
metafunctions. These three functions are guided by a focus on how the text 
simultaneously constructs different kinds of meaning through the metafunc-
tions. The ideational metafunction represents certain aspects of the world, 
and the interpersonal metafunction centres on the construction and represen-
tations of the relations between the actors and the viewers, the represented 
participants and the interactive participants. The textual metafunction focuses 
on how the films are organised as coherent text. For a full understanding of 
how texts work, all these domains need to be taken into consideration 
(Iedema, 2001). 

The interviews were inspired by photo-elicitation studies, most frequently 
used in visual sociology and visual ethnography, in which the participants’ 
material and choice of focus set the agenda for the interviews (Pink, 
2001/2007; Clark & Ibanez, 2003; Rasmussen, 2004). It was the students’ 
introduction and showing of the video films that set the agenda of the inter-
views.  

In the theoretical perspective of how we communicate, interact and inter-
pret in a multimodal discourse, I have used three of the four domain of prac-
tice, Discourse, Design, and Production, to analyse the interviews (see Kress 
& van Leeuwen, 2001a). These domains were useful tools for creating an 
analytic structure of the students’ discussions about their work.  

The methodological and the theoretical approaches both look at what a 
text is saying and how it is saying it in a relatively clear and systematic way, 
at same time as they consider how the texts are actually produced in the spe-
cific context of a school setting. This perspective offers a systematic ap-
proach to signification – to how texts make meaning and how these mean-
ings may be carried by a variety of different communicative forms such as 
language, images, sounds or gestures. Through this structuring of the text, it 
is possible to follow the student’s meaning-making as it evolves from the 
different domains to the fixed complexes of signs, the completed video 
films. 
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The theoretical framework 
This study has a social-semiotic (Hodges & Kress, 1988; van Leeuwen, 
2005) and multimodal approach (Kress & van Leeuwen, 1996/2006; Kress, 
et al., 2001. What is called multimodality has been developed from social 
semiotics through critical discourse analysis, and as such it shares some 
characteristics with them (see Ledin, 1997). Both social semiotics and mul-
timodality can be described as being concerned with aspects of how under-
standing communication is a way of understanding the realization of society 
and human life (Kress, 2003).  

The focal point starts from the sign and from the position that all modes, 
images, speech, gestures and writings consist of a set of semiotic resources, 
resources that students, as in my case, draw on and reconfigure in the class-
room to represent events and relations (see Jewitt, 2006). The making of 
signs happens both externally and internally – through the connection of 
content with form. This can be seen as a process of double analogy, guided 
by the sign-maker’s interests (Kress, 2003). The first step of sign-making is 
to identify the parts of what is represented that function as a symbol for the 
whole. The second step involves expressing this symbol in a form of some 
sort. In this way, a sign is made explicit. In the work on film, this develop-
ment takes place at several instances throughout the process (Lindstrand, 
2006). 

To begin with, the students need to have an idea of what they want to 
make the film about – what aspects of the world they want to say something 
about. But to be able to turn this idea into something that others can share, a 
number of choices need to be made. What is the most apt way of grasping 
the overall idea so that it can be turned into a coherent sequence of moving 
images? In this process, objects are changed in order to achieve the most 
possible and apt signifier for the new signified (Kress et al, 2001b). 

The transformation of existing signifier resources is guided by the indi-
vidual sign-maker’s interests. In this case, agency is present in the transfor-
mative aspects of sign-making and in the designing of the message of the 
communication (ibid, p. 7). The concept of design is a way of emphasizing 
the activities of forming and transforming knowledge, looking closely at 
both the modes and the media. This stage also includes the activities and 
processes of interpretation and design in meaning-making and learning 
(Rostwall & Selander, 2008). The theoretical perspective emphasizes the 
learner’s meaning-making and sign production. To support the investigation 
of the shifting gender positions in the video films and in the interviews, I 
have used research into gender science (Walkerdine, 1994; Davies, 2003; 
Butler, 1990/1999, 2005).  
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Results 
The title of the thesis, Ambiguous Images, alludes to the signifying work 
with film, images and words done by Alice and Lina. The moving images 
are a part of an important and complex relationship between what the girls 
want to communicate and the viewer’s interpretation; the outcome is not 
agreed. It is created through interplay between the moving images, the 
viewer and the specific context.  

The two students’ purpose in using the film medium is to represent and 
investigate important issues in their social and cultural environment. The 
films raise topics such as sexuality, equality and gender which set their mark 
on the situation of young females, both in school and in their leisure time. 
The question is not whether the video films are true or false, it is about how 
the world is being represented and how it constructs relations between the 
viewers and producers. By means of the students’ discussions, the investiga-
tion revealed how the discursive point of departure and the institutional 
framing construct the contextual background to the film production. 

Chapter 5, the analysis chapter, is guided and structured by focusing on 
how the video films also produce ideational, interpersonal and textual mean-
ings. The first film, The Whores that Never Arrived in Berlin, deals with a 
self-presentation of Alice and Lina. It is a fragmentary story in which the 
rhythm and structure of the narrative constitute a collage of dynamic and 
complex images. In three different spatial constructions, the film-makers 
dislocate and transform discursive patterns of young girls in contemporary 
society. A salient feature is how the girls want to position themselves in a 
broad repertoire of representations. The creation of moving images gives 
them shifting ways of acting and positioning themselves in the social world.  

In the interviews, Alice and Lina describe how they also wish to re-
construct stigmatized words like whore and hussy. They have their own re-
claiming campaign, in which images, video films and collage form an impor-
tant part of their aim. This strategy, together with references from the movie 
Cabaret (1972), used in the school’s social science program, formed the 
starting point of the girls’ film production.  

The result shows that moving images fulfil the function of negotiating the 
significations at the same time, as they make it possible for the girls to create 
their own alternative representations. In the film, there is only one line of 
dialogue; instead, the main signification is made by the sound and the music. 
The characteristic features of a music video shape both the content and the 
form of the film. The genre becomes the signifier of Alice’s and Lina’s in-
terest in the desired self-presentations. An existing culturally-laden material, 
in this case a music video, is transformed in the process of becoming the best 
possible signifier for the new signified.  

In this thesis, as in the licentiate study, the genre appears as a key factor 
in the design decisions. It structures the focus of the representations and 
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helps the girl to choose a voice with which to speak to the audience (see 
Kress et al, 2001b). The genre tells us in this specific context what the mak-
ers of the sign saw as a criterion of what was to be represented.  

In the second film, Images of Life, the discursive point of departure is the 
issue of teenage pregnancy and motherhood. What appears clearly in the 
concrete creation of the design of the film production is how the public dis-
courses about being a young mother form the basis of the negations, adapta-
tion and choices of the students’ interests and the interaction with different 
modes. Throughout the first part of the process of the film production, the 
girls are concerned with the discursive point of departure. They have to de-
cide what cultural and socially constructed knowledge is to be negotiated 
and presented (see Kress & van Leeuwen, 2001a). This movie materializes 
the ideas in the shape of a young girl who thinks she is pregnant. The narra-
tive is constructed around the young girl’s movements between two spatial 
positions, a private room, back stage, and an official family landscape, on 
stage (Goffman, 1995/1971). This is signified by two different kinds of 
sounds pictures.  

Different modes, just like different genres, enable the pupils to encode 
different relations between themselves as the narrator and the viewer. In 
Images of Life this is created by an intimate voice, a direct dialog with the 
viewer. It is the girl’s monologue, the verbal resource, which makes a kind 
of ironic documentary (see Drotner et al, 2000). It is not only what she says, 
it is also how she says it that makes the viewer more and more confused and 
unsure about what is really going on in the story. 

In the third film, Tiresome Jennifer, Alice and Lina challenge prescribed 
masculine and feminine ways of acting. The girls wanted to confront the 
traditional representation of boys and girls in contemporary society.  The 
discursive point of departure was the girls’ frustration over a school project 
to establish better gender equality in school. As a form for the content, they 
use a kind of classical love story, “Boy meets girl with complications”.  

This story is constructed on inverse gender positions. Alice and Lina cre-
ate a representation of a young woman who uses bad words, is interested in 
sex and behaves like a traditional male character in a movie. The students 
present the girl as an aggressive sexual hunter and the film criticizes the 
double standard of promiscuous male sexuality and virginal girlhood. The 
girls’ preoccupation with the re-construction of the fixed gender positions in 
the social worlds becomes quite problematic. Instead of focusing on sex and 
identity, the film pays attention to the importance of addressing power rela-
tions in the polarized world.  

Despite recent changes among both professional film producers and lay-
men, the production of moving images bears the stamp of a traditional male-
dominated field (Lindell, 2001). The historical male dominance and mascu-
line character of film- making, roles, spaces, technology discourses and 
training has resulted in many girls having little desire to engage in this form 
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of communicative and representational practice (Kearney, 2006). In the 
mixed-sex local media subjects at the school, the ratio of boys and girls was 
unbalanced, with young males dominating the film and web production pro-
grams. Girls most often worked with analogue photography.  

In the licentiate study, the narrative and communicative functions were 
pushed into the background when the film productions were dominated by 
technological competence (Öhman-Gullberg, 2006); this has an effect on 
gender positions. As a result, femininity is seen as incompatible with tech-
nology competence: “to feel technically competent is to feel manly” (Cock-
burn, 1985, p. 12). Choosing a written text or visual expression like photos, 
or moving images is a sign of who you are (Davies, 2003). The choice of 
communicative tools is a part of positioning yourself and challenging the 
limits of what it is possible for a boy or a girl to do. In the process of choos-
ing the most apt signifier for the new signified object in the film production, 
gender structures become an important aspect. 

In Alice’s and Lina’s case, the adaptation of gender issues was not illus-
trated by the choice of the film medium. Instead, it was realised through the 
group of themes chosen in the moving images. The girls used film produc-
tion as a strategy and tool for creating their own representations of being 
young in contemporary society. Each film contributes an alternative dis-
course, in contrast to dominant texts that contribute to the constitution of the 
cultural and social context they address (see Lindstrand, 2006) 

Conclusions 
In both this thesis and my licentiate study, working with film in school has 
been seen as the students’ transformations of their experience of everyday 
life, of facts and of the multimodal message and resources provided by the 
school. Focusing on the pupils as active decision-makers in film production 
makes it possible to emphasize the dynamic work of filming as a learning 
design. This study demonstrates that learning is a process of selection, adap-
tation and transformation motivated by the interests of the pupils and the 
context of learning. 

Working on a film is a collaborative and creative practice that embraces a 
range of processes, each deploying different tools and resources in diverse 
ways at different stages. All of these differences contribute to a change of 
perspective and new opportunities for the students. It can also be seen as 
enlarging their understanding of and involvement with various resources in 
the classroom, drawing on their wider experience of other texts and experi-
ences in their social and cultural settings. During their work on a film, the 
students’ awareness of the opportunities provided by the mode and the facili-
ties of the media allows them to understand what prior uses there have been 
of them. Research on educational practice and youth culture aims at under-
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standing how young people engage with semiotic resources made accessible 
to them in school and in everyday life. The requirement to rethink what it 
means to learn and to be literate is a theme that has recently been prominent 
in multimodal educational research (Jewitt, 2006).This raises questions re-
lated to learning, representations, democracy and identity. Other important 
issues are also raised in my study. These concern the students’ possibilities 
to participate in and influence the school subject in question, which holds 
both the opportunity of engagement with a multiplicity of modes and the 
possibility to adopt their own voice and view of the world. 
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