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ABSTRAKT

Detta arbete undersöker hur man kan bearbeta och formulera upplevelser av en film
med hjälp av figural analys. Denna analys har jag hittat i filmvetenskapens fält. Syftet är att med hjälp av denna vidga filmens möjligheter som verktyg i skolan. Tillsammans med en fenomenologisk ansats och gestaltande metod söker jag en didaktisk metod/upplägg för elever att formulera upplevelser, som ett komplement till traditionell filmanalys.
Med utgångspunkt i Svenska filminstitutets filmhandledningar konstaterar jag vad
som inte behandlas när man i skolan ser en film. I filmhandledningarna uppmanas
eleverna till en diskussion från frågor som rör värdegrunden, och upplevelsen av filmens bilder lämnas därhän. Jag har undersökt det figurala som ett sätt att komma åt
möjligheten att formulera upplevelsen av en spelfilm man har sett i skolan, med hjälp
av rörliga bilder. Det figurala är ett begrepp som syftar till vårt omedvetna begär och
primära fantasi och vår upplevelse. Med en figural analys kan man fokusera på bildmaterialet utan att söka tecken och betydelse för de bildelement man finner. Teknikens möjligeter, såsom dubbelexponeringar, animeringar, hastighetsvariationer och
så vidare utgör nya visuella uttryck.
I filmen ”Where wild things are” har jag undersökt vad jag kan komma åt i en spelfilm med hjälp av en figural analys. Detta har jag sedan arbetat med i min gestaltande
metod som utgår från en filmad skogspromenad. I gestaltningen har jag återberättat
scener ur filmen från mitt eget liv, där jag har liknande upplevelser, då upplevelser
kan sägas bottna i tidigare erfarenheter. Vidare har jag förstärkt min upplevelse, med
teknikens hjälp, i filmredigeringen. Jag har, bland annat, arbetat utifrån Deleuzes
tankar om montage som det effektfullaste sättet att med hjälp av teknikens möjligheter bana väg för en upplevelse hos betraktaren. Till min hjälp har jag Karl Hanssons
avhandling, ”det figurala och den rörliga bilden” i Filmvetenskap vid Stockholms
universitet .

Min slutsats är att man i skolsammanhang, utan att nämna ett svårt begrepp som det
figurala, kan använda sig av denna analys och metod för att ge elever möjlighet att
också få fokusera på sin egen upplevelse, och resonera kring sin egen vardag som
något större. På detta sätt kan man lägga fokus på en större del av människan, då hela
människan ska få plats i skolan, så som värdegrunden är formulerad.
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1 INLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Jag gick på konstutställningar och galleri, och överallt gestaltades skog, djur, fantasilandskap och eftertänksamma människor. På vårsalongen på Liljevalchs visade bland
andra Lina Jaros upp detta tema när hon i sina målningar byggt upp hela vardagsrum
ute i naturen.1 Efter konstfacks vårutställning 2010 skrevs det i tidningen Dagens
nyheter om naturen, sagor och drömmar som ett återkommande tema.2
Jag gick på bio och såg filmer med fantastiska världar, sagor, talande djur, varelser,
rymden, och österländsk religion.3 På Konstfack byggdes det kojor, det var fluffiga
pälsdjur, och bilder på ankor. Jag tänkte att det är någonting på gång. Någon slags
nynaturromantik. Vad är det vi söker nu? Kanske söker vi något bortom det vardagliga? Jag bestämde mig för att, om så är fallet, måste det finnas ett sätt att formulera
sin egen upplevelse på. Det måste finnas ett sätt att skapa mening från sin egen upplevelse, att lära känna sig själv och få lov att uppleva. I skolan, där jag arbetat som
lärare och mentor, upptäckte jag ganska snart vidden av att skapa ett klimat där alla
känslor är tillåtna, och allt som sägs och görs måste sägas och göras. Finns det plats
för det i skolan, frågade jag mig själv.
1.2 BAKGRUND

I min egen undervisning på Estetiska Programmet visade jag vid ett par tillfällen
spelfilmer, i båda fallen på temadagar. Till dessa kan man enkelt, via Svenska filminstitutets hemsida, ladda ner filmhandledningar i pdf-format.4 Dessa filmhandledningar är gjorda som stöd för lärare när de ska leda diskussioner med elever kring filmer
de visat i det pedagogiska rummet.
Vid dessa tillfällen har jag delat in eleverna i grupper som sedan diskuterat filmen ut-

ifrån de frågor som ställs om filmen i filmhandledningsmaterialet. Vid ett tillfälle har
jag försökt skapa en lärandesituation där man istället skulle skapa en bild utifrån sin
upplevelse. Båda dessa metoder har varit föga fruktsamma då jag upplevt eleverna
som passiva och begränsade av vad som förväntas av dem. Jag upplever att frågorna

1
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3
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4
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som ställs är uppfodrande och styr tolkningen av filmen, vilket inte lämnar kvar så
mycket till fantasin.
Jag har då funderat över den makt tolkningen av filmen, som finns i filmhandledningen, har över de diskussioner som sedan förs i klassrummet. Jag har också funderat över vad som inte tas upp när man sett en film i skolsammanhang. I filmhandledningarna ställs i första hand frågor som rör skolans värdegrund.5 Uppfostran är själva
syftet med filmhandledningarna.6
Det pågår hela tiden en kamp om vad som får sägas, och därmed kan sägas, också i
skolan. En vanlig definition av begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala
om och förstå världen.7 Med utgångspunkt att det i diskursen filmhandledning inte
finns fokus på elevernas upplevelse av de rörliga bilderna de sett, hamnar vi i en diskursiv kamp mellan text och bild, det verbala och det expressiva, form och innehåll.
Diskursproduktionen i kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer.8 En av dessa procedurer är utestängningsproceduren. För att veta vad
som ingår i en diskurs utforskar man och kartlägger maktrelationer som är strukturerade i språket. Man undersöker hur man talar och därmed förstår världen inom en
viss diskurs.9 I mitt fall har jag valt att diskutera filmhandledningar som en diskurs
som arbetar med att utesluta ”annat” som filmen behandlar.
Jag ställer mig inte frågande till vikten av värdegrundsarbete. Inte heller ställer jag
mig frågande till styrkan som film som verktyg har i ett sådant arbete. Det jag söker
är komplimenterande arbete kring filmens diskurs, om man tänker sig att det finns
andra diskurser i film än filmens sensmoral (ex störst av allt är kärleken) så borde det
finnas plats för detta i skolan. Elevernas upplevelse av bilderna tas inte upp i någon
filmhandledning. Är inte just upplevelser och känslor något som barn och unga skulle behöva bearbeta?

5

Lundquist, daniel och Viklund, Klas (2005): Först såg vi en film. Röster och reportage om
jämställdhetsarbete i skolan. Svenska filminstitutet s.8
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Jansson, Malena i Koivunen, Anu (red)(2008): Film och andra rörliga bilder –en introduktion. Raster
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De sista skälvande veckorna av uppsatsarbetet kom det en filmhandledning till ”Vildingarnas land” från Svenska Filminstitutet.10 Jag har därför glädjen att i min bearbetning kunna sätta frågor från filmenhandledningen tillsammans med mitt eget arbete.
1.3 SYFTE

Det didaktiska syftet med undersökningen är att få fördjupad kunskap om film som
verktyg i skolan. Jag söker det som jag själv inte har arbetat med i syfte att bli en
bättre filmpedagog. I förlängningen ligger syftet i att göra ett didaktiskt upplägg
kring film som upplevelse. Med utgångspunkt i filmteori hoppas jag kunna överföra
teori och metod i detta akademiska fält till en didaktisk metod kring det som kan vara
svårt att tala om, nämligen vad det är (och hur tar det form) som gör att vi känner för
vissa filmsekvenser. Mitt syfte är att försöka hitta verktyg för att bearbeta upplevelsen, eller ett emotionellt engagemang. Jag vill undersöka film med bilderna och upplevelsen i fokus.
”Filmen försöker befria sig själv från den rad av felaktiga tolkningar som den har
gjorts till föremål för, för att till sist kunna påvisa dess egna verkliga natur.”
Germain Dulac
1.4 FRÅGESTÄLLNING

Hur kan man formulera och arbeta med upplevelser av film i skolan?
1.5 BEGRÄNSNING OCH URVAL

När man talar om en undersökning av det visuella i film inser man fort att det är stort
och ogreppbart. Att skriva en uppsats om upplevelse av film är en stor utmaning i
sig. Undersökningen kräver stora begränsningar för att bli hanterbar. Det jag tar upp
är ett aktivt val, där jag begränsar både material, teori och begrepp hårt.
Min utgångspunkt ligger i filmen ”Where Wild Things Are”11. Valet av film är beroende av den huvudmålgrupp de riktas till, nämligen barn och ungdomar i skolåldern.
Filmen är en fantasyfilm som tar upp relationsfrågor utifrån en berättelse om vänskap, utanförskap och fantasins helande kraft då de till stor del utspelar sig i fantasilandskap. Det är en typisk film man skulle visa i skolsammanhang. Det är dock en ny
och aktuell film som ännu inte visats i skolan, men som följer ett mönster man kan se

10
11

http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/Filmhandledning/Till-Vildingarnas-land/
Svensk premiär 29 januari 2010
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i kontemporär biofilm, nämligen fantasyfilmer. Under åren 2009-2010 har även filmer som ”Avatar”12 och ”Alice In Wonderland”13 visats på biograferna. Dessa tre
filmer utnyttjar den nya filmteknologin och är en stark visuell upplevelse för biobesökarna. Vidare är det starka berättelser, där man lätt kan applicera värdegrundsfrågor. Jag kommer att välja ut ett antal bildsekvenser ur filmen att arbeta med. Dessa
filmsekvenser innehåller för undersökningen intressanta tekniska och materiella
egenskaper, men de är också viktiga för mig när det handlar om min upplevelse av
filmen. Vidare kommer jag att arbeta med mitt eget filmmaterial. Undersökningen
kommer inte behandla begrepp som sublimitet eller det estetik i någon större utsträckning, av den anledningen att det är stora begrepp som tar för mycket plats i
förhållande till uppsatsens tänkta omfång. När jag på något ställe skriver om estetik
grundar jag det på Baumgarten som anser att estetikens syfte är att utforska ”den på
förnimmelser baserade kunskapen”.14 Estetik leder till termer som ”det sinnliga” och
används ofta när man talar om upplevelser av exempelvis konst.15
D.N Rodowick skriver i boken ”reading the figural” : “Contemporary electronic
media were giving rise to a hybrid and mutant forms that semiology was ill equipped
to understand” För att kunna analysera filmer som är skapade med de digitala teknologier som finns idag föreslår han en dekonstruktion av hela den estetiska filosofin
och en semiotisk teori som tar reda på vad bilden blir när den är fri från ord.16
I den bildpedagogiska traditionen används ofta semiotik för att analysera bilder. Utgångspunkten är att bilden har mening och att denna går att förstå utifrån dess tecken.
Bild utgör ett språk, och semiotiken byggs upp av regler, generella sammanhang och
vilka betydelser som förmedlas. I semiotikens plastiska tecken, som skulle kunna
översättas till ett figurativt bildelement, frågar sig Gert Z Nordström om det kan
identifieras och analyseras, och skriver att idén om att när ytor och figurer flyter
samman och skapar en täthet är en ofruktsam logik. 17 I min undersökning har jag
därför valt att utgå ifrån en figural analys för att prova om en annan ingång till tätheten kan vara fruktsam i ett pedagogiskt arbete kring upplevelse. I en annan under12

Svensk premiär 18 december 2009
Svensk premiär 3 mars 2010
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Hansson, Karl (2006), s.21
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Ibid,. s. 20
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Rodowick, D.N (2001) Reading the figural, or, philosophy after the new media. Duke university press Durham preface x
17
Nordström, Gert Z (1996): Rum Relation Retorik –ett projekt om bildteori och bildanalys i det
postmoderna samhället. Carlssons förlag s.24
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sökning vore det intressant att se vad man kan få tag i med semiotikens hjälp, men i
denna undersökning ligger experimenterandet med omformulerande av bilder som
man upplever som starka i fokus, inte kommunikationen. Arbetet utgår från bildens
element och materialitet, inte i första hand från tecken som bär en betydelse. Jag är
medveten om att jag kommer göra jämförelser med den semiotiska bildtraditionen
eftersom det är därifrån min bildteoretiska kunskap kommer.
1.6 METOD OCH EMPIRI

Som metod används en fenomenologisk analys. I fenomenologiska undersökningar
är forskarens uppgift att försöka beskriva och förstå det som en informant berättar
om det som framträder i dennes medvetande.18 Jag har valt att använda fenomenologisk analys på ett annat sätt, nämligen på mig själv.
Jag har valt bort semiotisk filmanalys då jag inte är intresserad av att söka efter tecken som meningsbyggare. Dekonstruktion av bildelement kommer att krävas för att
kunna göra ett didaktiskt upplägg, varför jag måste göra tolkningar av det jag finner.

Det finns viss misstänksamhet mot fenomenologisk analys. Den anses vara godtycklig. Renodlade fenomenologiska analyser används sällan när man analyserar film
idag. Det finns en tendens att själva upplevelsen betonas för mycket och att detta kan
ge problem med trovärdigheten, skriver Hans Karlsson i sin doktorsavhandling.19 Å
andra sidan skriver han att exempelvis diskursanalys tar bort estetiska perspektiv,
och därför väljer jag att trots kritiken använda en fenomenologisk analys som figural
analys är.20

En upplevelse är beroende av sinnesorgan hos människan. Den kulturella erfarenheten människan har med sig inför det hon ser, i exempelvis rörlig bild, gör att hon kan
koppla det nya med det gamla och därmed vinna ny kunskap. Nästa gång hon får ett
intryck kopplar hon till det hon tidigare erfarit, och det blir en ny upplevelse. 21 Att
formulera sin upplevelse blir i detta arbete detsamma som att tolka. I en kreativ tolkningfas måste den som vill få något väsentligt ur en bild själv ta initiativet och skapa
18

Stensmo, Christer (2002): Vetenskapsteori och metod för lärare. Kunskapsförlaget i Uppsala AB.
Uppsala s.106
19
Hansson, Karl (2006): Det figurala och den rörliga bilden Doktorsavhandling i filmvetenskap,
Stockholms universitet s.55
20
Ibid., s.24
21
Sandström, Sven (1983): Se och uppleva. Kalejdoskop s.31

8

något nytt.22 För att finna ett sätt att formulera upplevelse används den metod som
föreslås i avhandlingen. Denna fokuserar på vad som syns, hörs och känns i bilderna.
Metoden är alltså upplevelsebaserad. Forskaren beskriver noga och förklarar vad som
sker i bilderna och befinner sig i en balansgång mellan egna upplevelser och iakttagelser och olika typer av historiska och sociala kontexter.23 Grundhypotesen är att det
figurala finns inuti oss som en reaktion på bilderna och att analysen startar från de
frågeställningar som väcks av bilderna.24 Man utgår från filmens materialitet och
åskådarens upplevelse av denna.25 Karl Hansson föreslår en figural analys. Jag har
valt att ha denna analys i bakficka för att ha något att hålla fast vid, som en utgångspunkt i sökandet på mitt didaktiska upplägg. Jag har därför valt att bearbeta analysen
något, för att tjäna mitt syfte att ta reda på hur man kan formulera upplevelser av
rörlig bild med gestaltande metoder. Att svara bild med bild är min metod. Därför är
min tyngdpunkt på punkt 3 i analysmodellen där man föreslår irrelevans. Jag ser
detta begrepp som ett prövande av det man ser genom att göra irrelevanta översättningar och experiment med det man upplever. Därför översätter jag irrelevans till
experimentera. I min bearbetning har jag också översatt punkt 1 till en denotativ beskrivning och punkt 2 till en konnotativ beskrivning. Detta på grund av att jag, med
bildpedagogiska institutionens traditioner i ryggen, gör analysen enklare att förstå,
både för mig själv och eventuellt också för läsaren. Semiotiken är det jag är bekant
med sedan tidigare, och översättningen komplicerar givetvis min fenomenologiska
ingång, samtidigt som likheterna öppnar för ny förståelse för komplexiteten i teoretiska sammanhang.
Den figurala analysen:

1. Filmen som subjekt och fokusering på detaljens roll. Att man ska hålla sig
så nära det synliga och hörbara som möjligt
-Min bearbetning: En denotativ beskrivning där man går in i bilden utan att tänka på
vad tecken står för eller vilka associationer man gör.

22

Nordström, Gert Z (1996): s.21
Hansson, Karl (2006), s.56
24
Ibid., s.53
25
Ibid,. s.18
23
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2. Se det som att komponenterna i en film inte formar enheter, utan beståndsdelar. Denna aspekt betonar filmen som arkitektur. Vad är det som sticker
ut? Lyft ut de beskrivbara elementen och klassificera dem
-Min bearbetning: Vilka element är viktiga för bildens uppbyggnad i förhållande till
min upplevelse.
3.Se det som att beståndsdelarna motsvarar frågor. Irrelevans
-Min bearbetning: En associativ och konnotativ beskrivning av elementen i förhållande till min upplevelse. Experimentera med elementen.
4.Se hur filmen problematiserar det den behandlar. Jämför med andra filmbilder26
-Min bearbetning: Jämför med bilder där du har sett elementen innan och försök dra
slutsatser ur användningen av elementen.
När det gäller filmhandledningsmaterial som empiri utgår undersökningen från det
som tidigare skrivits om filmhandledningar och film i skolan, och förhåller sig också
till dessa utsagor som något diskursivt som utesluter och innesluter. I jämförelsen av
det jag finner i filmhandledningarna och det jag finner i min fenomenologiska undersökning av bildmaterialet tror jag mig hitta en diskursiv kamp och hoppas kunna förhålla mig till det i mitt didaktiska upplägg.

1.7 TEORI OCH TOLKNINGSRAM

Övergripande teori som appliceras på det rörliga bildmaterialet är fenomenologi.
Fenomenologi ligger inom hermeneutiken. Hermeneutikens huvudtema är att förstå
helheten genom delar och meningen hos en del kan bara förstås om den sätts i sitt
sammanhang. Fenomenvärlden är den som framträder för våra sinnen och innehåller
sakerna som gör att vi blir medveten om den.27 Denna fenomenvärld finns inte ”ute i
verkligheten”, utan inuti oss. Det är den som visar sig i människors sinne och som
hon sedan kan göra uttalanden om i form av berättelser. 28 Stensmo gör fyra indel-

26

Ibid,. s.45f
Stensmo, Christer (2002), s.105
28
Ibid,. s.106
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ningar av det han kallar livsvärlden. Dessa är kropp, tid, rum och relationer. 29 Den
fenomenologiska traditionen bygger på att vilja gå nära de verk eller bilder som diskuteras och förankra den upplevelsen i kroppen.30
Det figurala är ett begrepp som inte är helt lätt att definiera. I Hans Karlssons doktorsavhandling står att läsa om det figurala i rörliga bilder. Enligt Hans Karlsson utesluts det figurala i filmanalysen.31 I den traditionella filmanalysen frågar man sig hur
filmerna och filmbilderna tas emot och förstås utifrån ett semiotiskt, narrativt, eller
sociologiskt perspektiv.32
Jean-Francois Lyotard menar att det figurala är en kraft som eroderar uppdelningen
mellan bokstav och bokstavens linje. Om man öppnar upp bokstaven har man en
magisk scen.33 Det figurala känns i kroppen. Det är mellanrummet, eller hålet, i texten.34 Det figurala har förändrat diskursen semiotik genom att det kräver något annat
än vad den traditionella semiotikens tecken har att erbjuda för förståelse.35 Den enklaste förklaring av begreppet är den som Lyotard gör när han analyserar Klees målningar. Lyotard menar att: “The figural is a between world. It is not an imaginary
world. It is a workshop of the primary processes. One does not speak it or see it, it
works.”36
Det figurala talar till vårt omedvetna begär och primära fantasi.37 På många sätt har
fenomenologisk forskning gemensamma drag med psykoterapin, som undersöker den
andres medvetande för att hjälpa denne till ökad självkännedom.38 Det figurala är det
som finns emellan, eller under, och agerar förmedlare mellan idé och representation
och som gör något inuti människan.39 När Hansson undersöker det figurala söker han
i första hand i filmens materialitet. Han tittar på de nya mediernas möjligheter till
manipulation, i det här fallet de rörliga bildernas arkitektoniska uppbyggnad.40 Han

29

Ibid,. s.108
Hansson, Karl (2006), s.23
31
Ibid,. s.14
32
Andersson, Lars Gustaf och Hedling, Erik (1999): Filmanalys. En introduktion. Studentlitteratur.
Lund s.17
33
Rodowick, D.N (2001): s.3
34
Ibid,. s.7
35
Ibid,. s. x (preface)
36
Ibid,. s.20
37
Ibid,.s s.11
38
Stensmo, Christer (2002), s.106
39
Rodowic, D.N (2001), s. 20
40
Hansson, Karl (2006), s. 18
30
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tittar på element som han påstår är figurala och resonerar kring dess effekter på upplevelsen. Här närmar vi oss det som Barthes kallar punktum, en upplevelse som inte
går att beskriva, men som är väldigt direkt och ”tilltalande” när det gäller bilder. Att
ovillkorligt dras till en bild. Barthes menar att det handlar om en detalj i bilden.41

Det figurala är i mångt och mycket kopplat till ett brott i bildsekvenserna, ett plötsligt
ljus, en dimma, en materialitet, en förflyttning i tid, övertoningar, ljud, dubbelexponeringar som används för att skapa en relief i bilden. Som för att skapa ett djup.42
Lyotard påstår att det figurala och det diskursiva är tätt sammanflätat. 43 Det figurala
finns i alla diskurser, “it does not only signifie. It expresses.” skriver han.44
Vidare utvecklar han sin tanke om det figurala på en annan nivå inom diskurser på
följande sätt: “Figurality is what injects opacity into the discursive realm”45 Den
figurala kraften saktar ner blicken och omdömet, och tvingar medvetandet att dröja
kvar vid det sinnliga.46
Med mitt bildpedagogiska perspektiv får jag lust att döpa om begreppet figural till
något mer förståeligt, men att uppfinna ett nytt ord för upplevelse/erfarenhet/tolkning
av materialitet lämnar jag därhän. I denna undersökning är det detta namn jag kommer använda på begreppet, eftersom det är detta filmteoretiska begrepp jag syftar till.
I uppsatsens bakgrund används begreppet diskurs. Den diskursiva ansatsen är en ingång för att få förståelse för hur traditionen ”filmhandledning” utesluter elevernas
upplevelse av filmen i filmhandledningarna. Man lyfter vissa frågor och andra inte
alls. Detta innebär ett visst sätt att tala om film och ett tankesätt om vad som är viktigt att ta upp i klassrummet. I undersökningen används också diskurs som begrepp
när talar om diskurser i stort i förhållande till hur det figurala, eller upplevelsen, rör
sig genom och mellan diskurser och där den upplevande människan skapar bredare
kunskap med hjälp av sina sinnen över, mellan och kring, men inte oberoende av
diskursen. Filmen ”Where wild things are” ingår i många diskurser. I mitt fall behandlar jag den som diskursen film och vad som visar sig i denna.
41
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1.8 TIDIGARE FORSKNING

Viktigaste forskningen för mitt arbete är Karl Hanssons doktorsavhandling- Det figurala och den rörliga bilden, i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Där jag från
ett annat akademiskt fält funnit både teori och metod för att söka ett didaktiskt upplägg för elevers upplevelse av film. Karl Hansson behandlar ingående, liksom D.N
Rodowick gör i sin text Reading the figural, filosofen Jean-Francois Lyotards text
Discourse, figure. Lyotards bok torde vara spännande läsning i sammanhanget och
kommer ges ut på engelska i Sverige inom kort. Jan Bengtsson har skrivit boken
Sammanflätningar, där Merleau-Ponty gav mig en teoretisk ingång till det kroppsliga
och sinnliga.

2.1 BEARBETNING OCH ANALYS
Filmen ”Where Wild Things Are” är en filmatiserad barnbok med utgångspunkt i
Maurice Sendaks bilderbok med samma namn. Det intressanta för mig är inte i första
hand handlingen i filmen eller boken, men jag börjar ändå med att behandla något ur
innehållet eftersom det kan förklara valet av film. Berättelsen handlar om Max, av
sin mor kallad vilding, som efter en bråk med sin mor får lägga sig utan middag och
slutligen hamnar på en ö tillsammans med andra vildingar. Historien behandlar hur
Max utvecklas från vilde till medveten om problematiken med sitt agerande, då han
väljs till kung över vildingarna. Vildingarna är stora lurviga monster som agerar nästan uteslutande på impuls och Max uppgift blir att hålla dem lyckliga och nöjda. Ur
ett vuxenperspektiv, som är mitt, så tolkar jag handlingen som att Max drömmer och
tampas med sina egna vilda ”monster” och slutligen kommer ut ur drömmen som en
klokare pojke, och får sin middag.
2.2.1 MÖTE MED FILMHANDLEDNINGARNA

Det man lägger vikt vid att man ska ”läsa in och förstå” i filmhandledningarna är
frågor som berör skolans värdegrund. Denna formuleras så här av elevorganisationen:
För oss är värdegrunden stämning och värderingar som möter oss i skolan. Värdegrunden handlar om
att låta oss växa så mycket som vi vill och att lämna skolan och känna sig respekterad och litad på. Att
lämna skolan och känna att man där har beretts en plats att vara en hel människa47
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Värdegrundsboken s. 34

13

Skolan har till uppgift att vara det instrument som i ett samhälle gör det möjligt för
varje individ att ta del av vilken diskurs som helst, skriver Foucault.48 Det estetiska
hoppas ofta över i diskursen, men det är viktigt att ta reda på vad visuell kunskap kan
innehålla.49 Det figurala är viktigt för att kunna diskutera vad som kan uttryckas i
text, tal och bild.50 Enligt Jan Thavenius innebär demokrati två friheter. Den yttre
friheten, dvs. rätten att få uttala sig, och den inre friheten som handlar om rätten att
skapa mening.51 Ungdomar har också behov och drömmar som strider med förnuftet.52
2.2.2 Vad sägs i filmhandledningsdiskursen?
Varje handledning börjar med en ingående beskrivning av handlingen i filmen,
redan där gör man tolkningar som läraren utgår från. Frågorna som sedan kommer går enkelt att kategorisera enligt följande (utan inbördes ordning): könsroller, vänskap, kärlek/sexualitet/homosexualitet, kulturella skillnader, familjerelationer,

vuxen/barn

och

frigörelse,

lycka/rädsla,

mob-

bing/makt/förtryck/våld/ensamhet,

framtidsbild,

fantasi/drömmar,

stäm-

ning/form/berättartekniska grepp. Under dessa kategorier ställs frågor som ofta
är ledande, exempelvis ”Den som mobbar måste ju vara väldigt svag som har ett
behov av att trycka ner andra för att själv må bra?”( Bridge To Terabithia53) eller
”Vad är det med dansen som är så hotfullt och provocerande för Billys far och
bror – och mot den manliga identiteten i allmänhet?” (Billy Elliot54) Strax innan
frågor ställs i materialet finns ofta en förklaring för läraren att läsa, exempelvis
hur mobbing fungerar.55
2.3.1 JAKTEN PÅ DET FIGURALA

I de bildsekvenser jag fastnade vid i spelfilmen gjordes ett urval av sådana som tydligt behandlar det som kan beskrivas som figurala element. Det figurala finns enligt
Karlsson i materialet (ljus, rörelse, tid, ljud, färg), processer (klippning, foto, objek-
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tivval), bild (upplösning, ljus, skala) ljud (rytm, fysikalitet, rumslighet).56 Det ska
sägas att det figurala, enligt Deleuze, är något osynligt, det går inte säga eller visa,
utan det finns i manipulationen av tiden.57. Jag utgår också från Hansson som påstår
att det figurala dyker upp i bilders materialitet och därmed är beroende av dessa bilder, men också av tiden, för att ”fungera”58 Jag gör här en fältstudie i filmen enligt
punkt 1 och 2 i analysen och sedan arbeta med punkt 3 i min gestaltning. När det
gäller punkt 4 i analysen är det i huvudsak mellan gestaltningen och filmen ”Where
Wild Things Are” som jämförelse med andra filmer kommer ske. De element som
jag ser i de bildsekvenser jag valt i filmen ”Where Wild Things Are” har jag använt
mig av i min gestaltning. Gestaltningen utgår från en promenad i skogen med två
glada hundar eftersom filmen kräver tillgång till det vardagliga. Vi ser vårt eget liv
och vara på film, och kan relatera och koppla det samman till vårt eget liv, det är så
filmbilderna får liv.59 Jag valde därför att via det figurala undersöka i mitt eget liv, i
ögonblicksbilder från en promenad.
Jag har valt att i uppsatsen dela upp analysen i rubrikerna tid och materialitet, som är
huvud begreppen när man söker det figurala. Under de rubriker, då jag behandlar min
egen gestaltning, har jag börjat med ett citat från filmhandledningen till filmen
”Where Wild Things Are” för att förtydliga vad som finns i dessa och vad jag istället
är ute efter.
2.3.2 Montage
Deleuze menar att filmbilden är en inramad bild i rörelse som är en del av ”det stora
hela” (the open whole). ”Det stora hela” är tiden som passerar och fortsätter, enligt
Deleuze.60 Ett montage (sammansättning) av ögonblicksbilder är det enklaste sättet
att påverka en betraktares upplevelse enligt Deleuze.61 Han skriver: “the open whole
is more evident in the montage of images, though in the traditional cinema montage
remains an indirect rather than a direct presentation of the open whole62”
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Germaine Dulac skriver att en förändring i ett linjespel i rörliga bilder väcker ens
känslor, och att detta kräver ett nytt sinne utöver det litterära.63 Jean Epstein forstätter
tala om filmens avgörande betydelse som ett verktyg för att kommunicera bildtankar.64 Sergej Eisenstein beskriver det han kallar attraktionsmontage ”som ett fritt
montage med godtyckligt valda oberoende effekter, med det bestämda målet att skapa en specifik och slutgiltig tematisk effekt”65 När jag läste om montage som en form
som utöver sin narrativa möjlighet kan visa något mer effektivt bestämde jag mig för
att prova dess möjligheter för att komma åt det figurala.66
2.4.1 TID

Filmen kan visa tidens variabla natur, vår uppfattning av tiden är styrd av en inlärd
idé om solens bana och de tjugofyra timmarna ett dygn har, men i rörliga bilder kan
man manipulera detta och vi kan uppleva tiden som långsammare eller snabbare och
det utmanar vårt intellekt på olika sätt.67 Manipulerad tid har en möjlighet att visa
världsbilder som endast en filmkamera kan göra.68
2.4.2 Scen 1 –Max i skogen
Vi ser en person (Max) i skogen på natten.(bild 1) Sekvensen visar personen i halvbild
och denne rör sig oroligt. Klippen där han vänder sig hit och dit är snabba och läggs
över varandra som dubbelexponeringar. Jag uppfattar att det går tid mellan dessa klipp
bild 1

som vi inte får uppleva i realtid. Eller snarare så att tiden går väldigt fort, ungefär
som när man blir jagad och reagerar snabbt och på impuls, något som är knutet till
fysisk upplevelse av stress och förvirring som ger en annan tidsuppfattning. Hastighet och rörelse kan med denna tekniska möjlighet göra en konfrontation av händelser, och detta skapar det temporala perspektivet.69 Jag upplever att tid passerar och
läser in rörelser och känslor i det som händer. Jag upplever dubbelexponeringarna i
min egen kropp, och jämför med tillfällen då jag har upplevt en liknande stress.
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2.4.3 Dubbelexponeringar
Filmhandledningen frågar: Varför rymmer Max hemifrån? Vilka känslor har han?
Hur står de i konflikt med varandra70? I min gestaltning har jag istället
rat med scenens material och tekniska uppbyggnad. Jag har arbetat med dubbelexpo-

bild 2

neringar, och lagt vikt vid just relief och djup. Jag har låtit olika rörliga bilder läggas
över varandra med olika opacitet för att skapa djup(bild 2). Skogen i mitt fall rör sig
på ett lager horisontellt och skapar en känsla av att tiden rör sig framåt och bakåt, och
samtidigt står stilla. Montaget rör sig här lika mycket på djupet, som i tiden. Hansson
behandlar något han kallar för bildtäthet och relief i bilder. Ett optiskt bilddjup som
skapas genom att skikt eller delar av bilder sätts mot varandra, bakom eller framför.71
En av bilderna är en stillbild med en rosa övertoning. Det som sticker ut är att skogen
i det ena lagret rör sig bakåt i tiden, åt vänster. Något som jag upplever stoppar läsningen av bilderna som led i en berättelse. Filmklippet ger mig en sentimental drömlik känsla.
I drömmar och primära fantasier tänker man inte, skriver Freud, drömarbetet är bortom det som går att säga. I drömmen och i den primära fantasin möts diskurs och det
figurala, och detta är det undermedvetna begäret 72. Jag kopplar dubbelexponeringar
till de 80-talsvideor som använde sig mycket av genomskinlighet, lager av bilder
ovanpå varandra för att skapa en känsla av dröm eller tid som passerar. Det är en
process och en rörelse i bildlagren som talar till våra primära känslor.
2.4.5 Klipp, del och helhet
I flera sekvenser i min gestaltning möter vi ett snölandskap där hundarna rusar fram
genom bilden (bild 3). Jag har provat mig fram genom att klippa i dessa sekvenser och
på så sätt manipulera tiden. Jag provade att göra snabba klipp där jag växlade snabbt

bild 3

mellan bilder ur mitt material, svartrutor och olika utsnitt. Jag märkte genast att jag
fick ett annat tempo och att de snabba klippen aktiverade mitt tänkande på ett annat
sätt än de långa sekvenserna i min gestaltning. I bildsekvensen där den lilla hunden
hoppar mot betraktaren valde jag att sätta in svartrutor så att man inte kunde följa
bild 4

hundens rörelser hela vägen (bild 4) Ungefär som det blir när man blundar för att
något kommer för nära. Kameran blev som människans öga. Jag provade också olika
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format, vilket ger en annan läsning av hundarnas rusning genom bilden. (bild 5) Det
långsmala horisontella formatet ger ett lugn, som också kontrasterar med de plötsliga
mer kvadratiska bilderna.
I min gestaltning har jag arbetat med klippen mellan de olika bildsekvenserna med
intentionen att skapa rytm. Jag upptäckte snart att det krävdes fingertoppskänsla och att
det inte var det lättaste att få det att flyta. Med musik till bilderna fick man automatiskt

bild 5

ett sammanhang mellan bilderna och rytmen och klippen flöt bättre in i varandra. Jag
provade att titta på olika trailers för att se hur de klippte sina montage, och utan musik blev det mest ett gytter av bilder som slog emot en med hög hastighet. Men det
jag märkte var att jag såg bilder som liknar de jag valt att analysera. Man utnyttjar
bilder med figurala element för att sätta betraktaren i stämning innan filmen/tv-serien
börjar! Trailers fungerar också lite som musikvideor. Rodowick skriver om musikvideon på 80-talet som ett nytt sätt att arbeta med rörlig bild. Han menar från de möjligheter som nya medier medför som spännande material för figurala analyser.73 I
handboken ”The techique of film and video editing” av Ken Dancyger sökte jag tips
på hur man kan tänka när man klipper film, och fann också där tankar om musikvideon som stiger ur det traditionella narrativa mönstret, och istället tar grepp om publikens fantasi och inlevelse. Detta kallar han för MTV-style.74 Jag valde att sätta en
svart ram runt alla mina bilder för att få ett sammanhang i bilderna, och upplevde att
bilderna, trots att min gestaltning blev spretig, fick mera sammanhang. Detta gjorde
också att jag upplevde filmbilderna som mer konstrastrika, och att det närmar sig
effekten vinjettering som används i fotografi där det är ljusast i mitten av bilden och
blir lite mörkare i hörnen. Det ger en känsla av kontrast och djup i bilderna.
2.4.6 Slowmotion
Slowmotion är ett sätt att arbeta med det figurala inom filmen.75 Jag provade detta på
flera ställen i min gestaltning. Det krävs en höghastighetskamera, som tar flera bilder
i sekunden. Eftersom det är en teknik jag inte haft tillgång till, blev alternativet att
sakta ner klippet. Manipulationen av tiden blev extra tydlig här. Jag valde att låta
hundarna springa över bildytan i slowmotion, jag valde också att låta vattnet sakta
ner, och byta riktning. (bild 6) Effekten blev att det kändes som ett minne där vissa
bild 6

bilder började sticka ut och få större vikt. Effekterna poängterade vissa händelser i
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gestaltningen som extra viktiga. De temporala förskjutningarna bryter och stör flödet
i den berättelse som jag som betraktare försöker skapa i montaget. Det blir mer som
en studie i rörelse och material. I de långa klippen utan slowmotion får också blicken
vila och tankarna sväva lite. Jag låter vid ett tillfälle den stora hunden backa tillbaka
in i bilden i slow motion. Det blev väldigt effektivt då den passerade tiden kom tillbaka omedelbart, innan den ens har hunnit bli ett minne. Jag valde också att plötsligt
låta hundarna försvinna och sedan komma tillbaka på ett annat ställe någon sekund
senare, vilket kan uppfattas som förlorad tid, ett förlorat minne.
2.4.7 Scen 2 –Vildingarna reser ett träd med roten uppåt
I klippet från ”Where Wild Things Are” ser vi på avstånd hur en grupp individer reser
ett träd upp och ner med roten i skyn (bild 7). Det finns ingen uppenbar anledning till
aktionen, utan det är endast ett element som talar för sig själv. Förvåningen över bildbild 7

elementet gör att man får en att vilja tolka, vilket är grundhypotesen med att analysera det figurala, men lösningen finns endast i bildelementet.76 Det blir en lek med fantasin. En liknande bildsekvens är den då Max och en Vilding vandrar i öken och en
hund i gigantisk storlek kommer vandrande över dynerna (bild 8). Som betraktare blir
jag förvånad, glad och lite rädd för den stora, lurviga hunden som passerar genom bilbild 8

den.
2.4.8 Brottet
Filmhandledningen frågar: Många scener som utspelar sig i vildingarnas land återupprepar (eller bearbetar) det som Max har upplevt i sin egen vardag. Tänkte du på
någon speciell scen som stämmer in på påståendet77? I min gestaltning har jag valt
att experimentera med brottet, det som sticker ut i bildmaterialet och som förvånar
och fångar betraktarens uppmärksamhet. Det kan vara beskärningar, men också element i ett montage som helt bryter av förståelsen.78 Det är en del av en process i bilden som är inträngande och uppdykande. I min gestaltning har jag arbetat med brottet genomgående i filmen. I flera sekvenser lägger jag på en färgeffekt och låter färgskiftningarna leda betraktaren i tiden. Filmen börjar med en rosa övertoning som
övergår i ”verkligt ljus”, som om minnet klarnar. Färgskiftningen i rosa skulle här
lika gärna kunna vara i sepia och ge en känsla av att dåtiden och nutiden möts. När
hundarna i en bildsekvens stannar upp och för ett ögonblick är helt stilla förstärker
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jag detta med en rosa ljuseffekt, som genast upphör när de rusar iväg ut ur bild. Detta
för att poängtera processen i stillheten, vilket blev effektivt. Också i den bildsekvens
där vattnet rör sig fram och tillbaka arbetar jag med färgeffekter för att förstärka olika tillstånd, det blir som att olika tillfällen i tiden möts. Ljuset är beroende av tiden
och olika ljus ger oss känslan av olika tillfällen på dygnet eller att en bild ses med
olika ögon. Starkast använder jag brottet då jag i en sekvens låter hundarna plötsligt
försvinna ur bild för att senare dyka upp längre fram i tiden. Kontrasterna från vila
till rörelse, från nutid och dåtid, från en färg till en annan, från kontinuitet till diskontinuitet är en omvandling som förvånar lika mycket som alstringen av liv från livlöshet.79
2.5.1 MATERIALITET

Tiden är det som får bildens materialitet att visa sig, skriver Epstein. 80 Bildens materialitet och plasticitet spelar en viktig roll för vår upplevelse. Det figurativa närmar
sig ofta en indexikalitet eller metaforens möjligheter, men istället väljer Hansson att i
sin figurativa analys fokusera på själva känslan som bilden i sig ger. Fokuset ligger
här på en haptisk visualitet, och det visuella som en del av en kroppsligt förankrad
upplevelse. Det haptiska innebär att man upplever en känsla av bildmaterialet, utan
att (taktilt) ta på det.81
2.5.2 Scen 3 –Max vaknar och blir bländad på vildingens rygg
Vi möter det figurala fenomen som är vanligast i filmen och som påverkar stämningen
genom hela filmen, nämligen motljuset. Vi ser med subjektiv kamera hur Max, som
sitter på en vildings axlar, ser solen skina mellan trädkronorna (bild 9). Vi ser i förbild 9

grunden en vildings bakhuvud och horn. Ljuset arbetas och uttnyttjas genomgående i
filmen, då den i huvudsak utspelar sig i gryning och solnedgång. Solen står ofta lågt
och kameran filmar rakt in i ljuset. Detta medför att det blir linsöverstrålning, en effekt som gör att det känns som att man ser allt genom just en kamera. Det är inte på
riktigt! Det ger en osäkerhet om historiens validitet. Jag frågar mig om det är jag
eller Max som drömmer då man vanligtvis inte kan se rakt in i solen. Det ödesmättade, sentimentala ljuset från soluppgången och solnedgången ger mig en känsla av
vemod. Max vaknar sakta upp på vildingens rygg och den subjektiva kameran visar
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oss vad han ser, i ett tillstånd av osäkerhet var han befinner sig och vad han ser. Ljuset förblindar honom och oss.
2.5.3 Linsöverstrålning
Filmhandledningen frågar: Vad kan månen tänkas symbolisera i filmen82? Jag var ute
efter att se om jag kunde få dessa ljuspunkter på linsen som förekommer i ”Where
Wild Things Are”. I filmen finns flera exempel på när jag provat detta, men jag
kommer att närma mig den sekvens när jag med tydlig handkamera närmar mig jakt-

bild 10

tornet (bild 10). Jag stegar runt tornet och solen tittar fram bakom det, beroende på
var jag befinner mig. Tornet filmas från grodperspektiv och får en aura som upphöjer
det. Jag tror framför allt att det är detta som fångar mig, att jag blir bländad och förtjust över tornets ”storhet” I och med att jag rör mig med kameran och ljuset förändras måste kameran lägga om fokus och hitta skärpan. Ljuset förvrängs och det blir
fråga om ”bildhändelser” efter varandra, det blir inte ett tillstånd, utan en process.
Jag upplever att det rörliga ljuset, som är den rörliga bilden, dras till sin spets i när
man experimenterar med ljuset på det här viset. Spelet mellan ljus och mörker gör
också att ögat inte hänger med, och det blir en fråga om illusion eller villa, skriver
Epstein83 Om hastighetsvariationerna är en visualisering av tid, är ljusfenomen som
detta (min anteckning) en visualisering av seende.84 Det finns en dialektik mellan
filmens ”seende” och den mänskliga perceptionen. Där kameran liknas vid ett öga
och tvärtom.85 När ljuset förvrängs, och sätts i rörelse av en skärpeförflyttning, är det
också rimligt att betona processens roll och det innebär fokus på kamerans möjligheter att tänka en annan bild av världen.86
2.5.4 Scen 4 – Max i pälskojan
Här befinner sig Max i något som liknar en grotta skapad av päls i olika nyanser och
textur (bild 11). Max kropp fyller hela bildrutan och han får trycka ihop sig för att få
plats. Det är mörkt i pälsgrottan och det ljus som faller in visar pälsens materiella
bild 11

egenskaper. I det högra hörnet ser vi också en stor tå, vilket gör att vi förstår att grottan är skapad av vildingarnas kroppar. Max ser nöjd och lycklig ut, och jag känner
igen mig i den mysiga känslan av ett varmt, mjukt och trångt utrymme. Att bygga
kojor är en stor glädje för barn och jag tror många kan känna igen sig i det.
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2.5.5 Abstraktion
Filmhandledningen frågar: Vad är de håriga vildingarna egentligen för ena? (förutsatt att de ”finns”)? På vilket sätt är de mänskliga? På vilket sätt är de djuriska?87
Jag valde i min gestaltning att undersöka närbilden och materialet jag mötte i jakttor-

bild 12

net som om det vore Max pälsgrotta. När jag väl krupit upp i tornets koja fastnade
jag för materialet som vindskyddet var gjort av (bild 12). Genom den gröna presseningen lyser solen och skapar små hål av ljus genom materien, och den rör sig plötsligt i vinden, som kommer i olika styrka och när den slår mot presseningen rör sig
denna plötsligt kraftigt eller som i vågor. Materialet har också fransat sig och dessa
fransar hänger och rör sig i vinden på insidan av kojan. Jag satt länge där och filmade
dessa rörelser och materialet som förändrade sig. Kameran hade fullt upp med skärpan, från makroobjektiv till zoom. Närbilder har en tendens att abstrahera bilden, och
då det sker, skriver Epstein, blir vi återigen tvungna att se det lilla.
Alla någorlunda betydande förstoringar och förminskningar, alla någorlunda speciella kameravinklar, alla inspelningar av bilder som gjorts med rörelse i apparaten, i den graden de ger oss
ovanliga aspekter -det vill säga sällsynta- av varelser och ting, tvingar oss att stanna vid dessa
bilder och bedöma dem. 88

Närbilder av materia kan ge en figural upplevelse. Det visuella kan upplevas kroppsligt i relation till känselsinnet.89 Karlsson talar om bildtätheten som något som skapar
rumslighet och därmed en upplevelse hos betraktaren som är unik för var och en.90
Dessa bilddelar kan vara imaginära, reella, optiska och taktila.91 Också suddigheter i
bilder öppnar för en haptisk visualitet, vi kan uppleva bilden fysiskt, inte genom beröring, men genom igenkännande av ”materialet”.92
2.5.6 Scen 5 – Max vandrar i öknen
Filmen utspelar sig i naturen. Sceneriet består av träd med höga bara stammar, bergiga partier, öken och hav. I denna filmsekvens vandrar Max och vildningen i öknen
(bild 13). Figurerna är små mot en stor sandöken där man upplever att sanden rör sig
bild 13

lite i vinden. Öknen i sig väcker tanken om illusion, att se i syne, då hettan förvrider
och skapar synvillor. Öknen är också ständigt i rörelse och förändras, det är svårt att
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veta vad som är en synvilla och vad som är ”på riktigt”. I kontrasterna mellan ljust
och mörkt, litet och stort, växtlighet och död sand läser vi in saker och tolkar det utifrån våra sinnen. Känslan av sand, öken, materiens rörlighet och tiden. Naturkrafter,
vatten, vind, regn, ljusfenomen, solsken och olika objekt i rörelse är några fenomen
man skulle kunna knyta till det figurala.93 I naturen kan man tala om en rumslighet,
något som många har försökt skapa i bild.
2.5.7 Naturen
Filmhandledningen frågar: Oavsett om den inre berättelsen är lika faktisk som ramberättelse eller om den utspelar sig i Max fantasi, går färden till vildingarnas land över
vatten –en strak symol för livet självt, för skapelsen och för pånyttfödelse. Kan du

bild 14

94

komma på exempel på ritualer och berättelser där vatten har en central betydelse ?
Jag ville prova att filma miljön, myren, som en scen för skådespelet. I min gestaltning finns ett långt klipp där myren står tom, men man hör hur hundarna springer
(bild 14). Jag gjorde detta för att jag ville ge miljön, scenen, en chans att visa sig
eftersom jag upplever att rumslighet är något som känns i oss. Landskapet är av stor
vikt i film, och miljöerna har stor vikt för upplevelsen av filmen. I filmen ”Avatar” är
landskapet något helt annat än vi är vana vid, och man använder sig av bildernas
plasticitet för att skapa en känsla oss publiken. Synsinnet inte är frånkopplat från den
kroppsliga upplevelsen och att det figurala fungerar som en länk mellan bilden och
betraktaren.95 Man känner med ögat. I mitt fall, i min scen, skulle jag påstå att det
haptiska också kan ses med hörseln när man hör tassarna mot snön. Skogen står mörk
och tyst bakom och några knotiga träd står här och var, kameran svajar lite och
blicken sätts på prov, likaså hörseln. Att kameran svajar gör att man har lite svårt att
placera sig i den rumslighet som myren utgör. Man vet inte var den börjar eller slutar, och var är hundarna?

3 RESULTAT OCH TOLKNING
3.1 ATT FORMULERA UPPLEVELSEN

Erfarenheten att söka efter det figurala som ett prov om det överhuvudtaget skulle gå
att finna, blev en spännande upplevelse. Med hjälp av filmteoretiker har jag fått en
ny bild av hur man kan arbeta med film, och se film. I själva görandet och provandet
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kan vi uppleva, erfara en slags översättning av vad vi upplever och hur mycket av det
vi kan lyckas återberätta med hjälp av rörliga bilder. Men lyckades jag formulera
upplevelsen?
Med hjälp av den figurala analysen, och med hjälp av Hanssons påstående att det
figurala finns i materialet (ljus, rörelse, tid, ljud, färg), processer (klippning, foto,
objektivval), bild (upplösning, ljus, skala) ljud (rytm, fysikalitet) och rumslighet har
jag analyserat filmsekvenser från filmen ”Where wild things are” och jämfört dessa
med mina egna rörliga bilder. Genom att göra ett montage av dessa bilder, som är
kopplade till det figurala, har jag sökt ett sätt att formulera en upplevelse.
I grund och botten kom nyfikenheten från upplevelsen av filmen ”Where Wild
Things Are” som en mycket känslotät film, och längtan efter att själv formulera en
upplevelse från min verklighet. I en fantasyfilm kan man lätt bygga låtsaslandskap.
Men också i vår verklighet finns landskap som man kanske inte tittar närmare på
eftersom de inte formuleras med hjälp av de tekniska möjligheter man har i filmredigeringsprogram idag, utan de formuleras i oss. Det är mycket komplext och intressant att börja jobba med något litet i sin egen värld och göra det större. Själva arbetet
med upplevelsen var upplevelse nog. Det blev en omformulering, och därmed en
ökad förståelse för filmen och mitt emotionella engagemang.
I filmhandledningarna efterfrågas elevernas tankar kring värdegrunden. Frågorna
som ställdes fyllde syftet att tänka kring hur vi är mot varandra, till exempel hur det
känns att vara kär, och vad som gör en hjälte. När jag läste om vad som stod formulerat i värdegrunden kunde jag finna att det skulle finnas plats för alla och att det var
viktigt att komma ut ur skolan och känna sig som en hel person. Jag är medveten om
att alla behov och tankar inte behöver yttra sig i en filmhandledning, men jag tyckte
mig i den figurala analysen hitta någonting som inte används i skolan idag. Jag fastnade också vid tankar kring vad som kan sägas och vad som kan visas.
Jag utmanade mig själv genom att tänka att man borde kunna ställa andra frågor om
filmen. Det figurala går inte att formulera med ord, det känns genom det som vi ser.
Och hur pratar man då om det? Och om det finns saker man inte behöver prata om,
kan man i så fall visa det? I klippen, effekterna, ljudet, materialet jag har arbetat med
kan man förstärka och kanske snarare omformulera upplevelsen med egna bilder.
Särskilt i fråga om tempo i klippningen blev det en fråga om färdighet. I min gestalt24

ning fann jag en förtjusning i möjligheten att inte läsa eller redigera bilderna ”som
vanligt”. I den semiotiska analysen söker man tecken, i denna söker man element.
Var det figurala befann sig kunde jag bara anta, och det hela blir svårt genom att det
figurala faktiskt finns osynligt inne i diskursen och i oss. Man kan säga att det figurala befinner sig i det som kallas det diskursiva fältet, det som befinner sig utanför den
rådande diskursen. Det som det inte talas om, eller kanske inte går att tala om.

4 SLUTDISKUSSION
I diskurserna utesluts saker, läste jag, och det sker genom språket. När jag då började
leta efter vad det inte talades om fann jag begreppet ”det figurala” som något som
finns och är en del av diskusen men som tydligen inte går att formulera i text och tal
eller att se. Det är en upplevelse som kan vara svårt att få tag med hjälp av semiotiken, det är en process som sker inuti oss från det material vi ser. En process som kan
påverkas med teknikens hjälp. Att då vända på det och säga att: med teknikens hjälp
kan vi formulera en inre process blir såklart väldigt intressant för en bildpedagog.

Istället för att ställa frågor kopplade till värdegrunden skulle Karl Hansson antagligen
ställa frågor som dessa: Vad fastnar du för? Vad sticker ut i bilderna? Var har du mer
sett liknande bildelement? Hur har man gått tillväga för att få den effekten? I skolsammanhang menar jag att man inte ska nämna det figurala, för det är ett svårt begrepp. Jag tror snarare att genom att titta på bilderna som materia kommer man runt
att behöva ge en intellektuell förklaring till upplevelsen av olika element som generellt tecken för något. I det didaktiska upplägg undersökningen gett upphov till provar man det man ser istället.
Undersökningens didaktiska syfte har varit att söka efter en metod att ”komma åt
upplevelsen” och belysa denna som en möjlighet att vidga ”det man talar om” och
därmed förändra diskursen filmhandledning och i förlängningen diskursen film i skolan. Det är svårt att tala om upplevelser, vissa elever har antagligen lättare för ett
sådant perspektiv än andra, men så är det med allt. Fenomenologi ses som godtycklig, men jag tror att man vinner på att försöka hitta metoder som kan lyfta fram ”underliggande” eller ”outforskade” estetiska kunskaper, och känslor, som annars inte
kommer ”till tals”. Den gestaltande metoden har helt enkelt varit ett försök, ett test,
25

huruvida en sådan metod skulle fungera. Den figurala analysen ledde i mitt fall fram
till en möjlig estetisk filmanalys och ett didaktiskt upplägg i montageteknik. (se bilaga) Analysen i sig är inte helt enkel att förstå vad som förväntas av eleverna, men jag
tänker att nån gång kanske det kan vara något positivt. Tillsammans med det gestaltande arbetet behöver inte upplevelsen uttalas i ord, så där formuleringen av upplevelsen brister i ord, tar de rörliga bilderna vid. Den beskrivning och det experimenterande som analysen resulterar i närmar sig poesi och kreativt skrivande, vilket är
spännande i sammanhanget. Detta skulle kunna vara ytterligare ett perspektiv, nämligen vad man kan skriva och var bilder måste ta vid. Undersökningar som dessa har
gjorts och görs, och det gör mig nyfiken på att undersöka vidare med andra ingångar.

Min sista kommentar handlar om estetisk kunskap, något som degraderas i skolan
idag då bildundervisning inte är obligatoriskt i gymnasieskolan längre. Om det figurala finns i diskursen, kanske bildundervisningen kan komma åt det som inte går att
komma åt i andra ämnen. Eftersom man med bildernas möjligheter kommer åt flera
språk som bara finns där kan eleverna se sin egen värld som lika fantastisk som den i
”Avatar” eller sina vänner som lurviga monster.
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BILDFÖRTECKNING
Stillbilder ur filmen Where Wild Things Are och ur min egen gestaltning:

BILD 1, Stillbild ur filmen “Where Wild Things Are” 2009

BILD 2, stillbild ur filmen “The Figure”, Kristin Gustafsson, 2010

BILD 3, stillbild ur filmen ”The Figure”, Kristin Gustafsson , 2010
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BILD 4, stillbild ur filmen ”The Figure”, Kristin Gustafsson, 2010

BILD 5, stillbild ur filmen ”The Figure”, Kristin Gustafsson, 2010

BILD 6, stillbild ur filmen ”The Figure”, Kristin Gustafsson, 2010
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BILD 7, stillbild ur filmen ”Where Wild Things Are” 2009

BILD 8, stillbild ur filmen “Where Wild Things are” 2009

BILD 9, stillbild ur filmen “Where Wild Things Are” 2009
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BILD 10, stillbild ur filmen “The Figure”, Kristin Gustafsson, 2010

BILD 11, stillbild ur filmen ”Where Wild Things Are” 2009

BILD 12, stillbild ur filmen “The Figure”, Kristin Gustafsson, 2010
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BILD 13, stillbild ur filmen ”Where Wild Things Are” 2009

BILD 14, stillbild ur filmen The Figure” Kristin Gustafsson, 2010
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BILAGA 1
FÖRSLAG TILL ANALYS OCH METOD FÖR ATT FÅ TAG I UPPLEVELSEN
FILMANALYS AV WHERE WILD THINGS ARE
Välj en scen ur filmen som tilltalar dig mer än andra.
1. Beskriv så gott du kan vad du ser. Fokusera på detaljer i bilderna och beskriv noga dessa utan att lägga in någon värdering eller egna tankar.
Exempel: koppen är röd och står på en duk

2. Vad tycker du sticker ut i bilderna? Vad rör dig? Vad fastnar du vid?
Försök att beskriva dem.
Exempel: i koppen speglar sig fönstret och i fönstret speglar hon sig och
utanför är träden limegröna.

3. Sätt in det som sticker ut i en tokig fråga eller påstående. Tänk experimenterande.
Exempel: Mona Sahlin har en kopp istället för huvud. Koppen är ett öga.
I spegelbilden såg jag min mamma. Blir spegelbilder mer suddiga ju fler
gånger de speglas?

4. Jämför det element som sticker ut med andra filmer/bilder. Var har du
sett det här tidigare?
Exempel: tidningar, filmer, tv osv

5. Hur tror du att man har gått tillväga för att få den här effekten på dig?
UPPGIFTEN: MONTAGE
Montage är rörliga bilder som sätts ihop lite hur som helst för att skapa en känsla. Tricks för att beskriva och förstärka en upplevelse är:
snabba och långa tagningar
klippa drastiskt i bildmaterialet

34

färger
extrema bildutsnitt
effekter
ljud
låta konstiga saker dyka upp i filmen
ta bort saker
vackra bilder
äckliga bilder
slowmotion
ultrarapid
använda sig av ljuset på nått särkilt sätt
ha bilder ovanpå varandra och arbeta med genomskinlighet
använda filter
ha nån speciell videoteknik (åkningar, subjektiv kamera, kamerainställingar)

Försök att beskriva din upplevelse av scenen du valt ut i filmen fast på ditt eget
sätt, med rörliga bilder från en vardagssituation i ditt eget liv. Det behöver inte
vara en särskild berättelse eller plats. (under ett träd, på en buss, i badkaret, på
promenaden)Tänk bara bilder. Tänk att det kan vara som i en dröm eller som
poesi. Behöver du hjälp så titta på din filmanalys eller scenen du har valt.
Inspiration: Musikvideo, titelsekvenser till film och tv-serier
Verktyg: Videokamera, redigeringsprogram för film, animering och foto, After
Effects
I SVENSKAN:
Försök översätta din film till en dikt. Kort eller lång. (fortsatt forskning krävs
kring kreativt skrivande)
BILAGA 2
Gestaltningen: DVD skiva, filmen ”the figure” 4 min 50 sek
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DOKUMENTATION AV DET GESTALTANDE ARBETET
Jag ville prova den figurala analysen som ett didaktiskt upplägg och detta testade
jag på mig själv eftersom jag var nyfiken på vad resultatet skulle kunna bli.
Undersökningen utgick från bildsekvenser som jag fastnade för i filmen ”Where
Wild Things Are”. Senare valde jag att behandla bildsekvenser från denna film
som innehöll några av de materiella egenskaper som enligt teorin skulle vara figurala, dubbelexponeringar, klipp, slowmotion, brottet, linsöverstrålning, abstraktion
och landskapet.
I gestaltningen omformulerades dessa bilder genom en promenad med två hundar
i skogen en solig vinterdag. Där jag sökte dessa element ur min egen vardag.
Sammanlagt hade jag två timmars filmat material från denna undersökning att
senare gå igenom. Även här gjordes ett urval vad som tydligast visade det jag ville
visa, nämligen de figurala element som också fanns i filmen ”Where Wild Things
Are”.
För att skapa dessa manipulerades och klipptes mitt filmade material i programmet Final cut pro. Jag provade mig fram med olika hastigheter i klippen, effekter,
statiska bilder osv för att få det uttryck jag önskade. Min intention var att förstärka
och kommunicera min upplevelse av både promenaden och filmen ”Where Wild
Things Are”. Gestaltningen blev en omformulering av min upplevelse kring filmen.
I bakhuvudet hade jag en idé om affektionsmontaget och impressionistisk film.
Jag ville gärna att det skulle flyta på ett naturligt sätt i bilderna utan att nödvändigtvis berätta en traditionell dramatisk historia. Bildsekvenserna sattes ihop och
provades på olika sätt tills jag tyckte de tjänade sitt syfte för undersökningen.
Sedan behandlade jag min gestaltning mot den teori jag hade med mig i undersökningen.
På vårutställningen valde jag att presentera endast en loop av hundarnas rusande
över myren eftersom filmen skulle möta den presseningkoja jag byggt upp kändes
det som att gestaltningen i sin helhet skulle bli ett för stort intryck. Besökarna fick
krypa in kojan och lyssna på hundarnas tassar mot snön, vårfåglarnas sång i bakgrunden och hade samtidigt möjlighet att läsa uppsatsen därinne. Att välja presse36

ning som material till kojan var beroende av det material jag behandlat i uppsatsen
när jag behandlade abstraktion, men pressening ger också en känsla av att man
kan göra något annat med ett enkelt billigt material som konnoterar vindskydd
eller vedhögsskydd. Jag valde också att använda en gammal tv för att ta bort känslan av ”utställning”, dennas baksida visades på utsidan, i verkligheten, men om
man kröp in och tog sig tid, så fick man också se att det fanns något annat.

37

