
”På ett annat sätt” 

 Före detta elevers berättelser om sitt filmarbete i gymnasieskolan 

”In an other way” 
Former students' stories about their film work in secondary school 

 

Terrie Warren 

 

 

 

 

Konstfack. Institutionen för bildpedagogik  
Kandidatkurs i bildpedagogik, 2013- 2014  

Examensarbete 30 hp 

Handledare: Annika Hellman 

Opponent: Linda Lattik Ekvall 

Datum för examination: 2014-05-22



 2 

 
Innehållsförteckning	  
ABSTRAKT	  ........................................................................................................................................................	  3	  
1.	  INLEDNING	  ..................................................................................................................................................	  4	  
INTRODUKTION	  ....................................................................................................................................................................	  4	  
BAKGRUND	  ...........................................................................................................................................................................	  5	  
Beskrivning	  av	  ämnesintegrering	  med	  rörlig	  bild	  ..........................................................................................	  6	  
Filmprojektet	  ”Angeläget”	  .........................................................................................................................................	  7	  

SYFTE	  .....................................................................................................................................................................................	  8	  
FRÅGESTÄLLNING	  ................................................................................................................................................................	  8	  
EMPIRI	  ...................................................................................................................................................................................	  8	  
URVAL	  OCH	  AVGRÄNSNING	  ................................................................................................................................................	  9	  
METOD	  OCH	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  ..................................................................................................................................	  9	  
TEORI	  OCH	  TOLKNINGSRAM	  ...........................................................................................................................................	  10	  
Diskursanalys	  .................................................................................................................................................................	  10	  
Relationell	  estetisk	  praktik	  ......................................................................................................................................	  12	  
Socialkonstruktionism	  och	  subjektspositioner	  ...............................................................................................	  12	  

TIDIGARE	  FORSKNING	  ......................................................................................................................................................	  13	  
Ämnesintegrering	  ........................................................................................................................................................	  13	  
Estetiska	  lärprocesser	  ................................................................................................................................................	  14	  

Målrelationella	  estetiska	  lärprocesser	  .............................................................................................................................................	  14	  
Ungdomars	  behov	  av	  att	  vara	  unika	  ...................................................................................................................	  15	  

2.	  BEARBETNING	  OCH	  ANALYS	  ................................................................................................................	  16	  
INTERVJUERNA	  .................................................................................................................................................................	  16	  
Intervju	  med	  Stina	  och	  Lena	  ...................................................................................................................................	  16	  
Att	  välja	  själv	  .................................................................................................................................................................	  16	  
Förberedelser,	  val	  och	  urval	  ....................................................................................................................................	  19	  
Gemensamma	  diskussioner	  .....................................................................................................................................	  21	  
Att	  lära	  sig	  på	  ett	  annat	  sätt	  ...................................................................................................................................	  23	  
Intervju	  med	  Bea	  ..........................................................................................................................................................	  23	  
Att	  förverkliga	  sina	  idéer	  ..........................................................................................................................................	  24	  
Att	  bolla	  idéer	  ................................................................................................................................................................	  25	  
Minnet	  av	  mötet	  ............................................................................................................................................................	  26	  
Det	  visuella	  arbetet	  .....................................................................................................................................................	  27	  

3.	  TOLKNING	  OCH	  RESULTAT	  ..................................................................................................................	  28	  
Diskursen	  handledande	  arbetsmetod	  .................................................................................................................	  28	  
Diskursen	  arbetsprocess	  ...........................................................................................................................................	  30	  
Ett	  sätt	  att	  lära	  utan	  att	  man	  tänker	  på	  det	  ....................................................................................................	  32	  

4.	  SLUTDISKUSSION	  ....................................................................................................................................	  33	  
DISKURSIVA	  PRAKTIKER	  .................................................................................................................................................	  33	  
ESTETISKA	  LÄRPROCESSER	  ............................................................................................................................................	  34	  
REFLEKTIONER	  KRING	  SUBJEKTSPOSITIONER	  ............................................................................................................	  34	  
REFLEKTION	  OM	  BILDÄMNETS	  ROLL	  ............................................................................................................................	  35	  

KÄLLFÖRTECKNING	  ....................................................................................................................................	  36	  
BILAGA	  1	  ............................................................................................................................................................................	  38	  
BILAGA	  2	  ............................................................................................................................................................................	  39	  
BILAGA	  3	  ............................................................................................................................................................................	  40	  

	  
	  



 3 

	  

Abstrakt	  
 
Fokus för den här C-uppsatsen är arbetsmetod och arbetsprocess i den estetiska lärprocessen 

ur ett ”målrelationellt” perspektiv i vilket målet för elevarbetet ses som en produktion av 

estetisk praktik och reflektion och där bildspråket fungerar som en pedagogisk funktion vilket 

bidrar till en förskjutning av synen på hur man lär sig genom relationella möten.  

Undersökningen utgår från ett ämnesintegrerat filmprojekt mellan samhällskunskap och rörlig 

bild som jag gjorde med elever på en gymnasieskola 2008. Jag har undersökt detta genom att 

låta före detta elever komma till tals och i intervjuer har de sex år efter avslutade studier, med 

hjälp av foto- och filmelicitering, berättat om vad de minns av arbetsmetod och arbetsprocess 

i filmprojektet. Bakgrunden till studiens frågeställning är en handledande arbetsmetod i rörlig 

bild, och funderingar kring vad den gör med lärande skolarbete i ämnesintegrerade projekt. Är 

estetisk lärprocessen i rörlig bild ett flummigt estetisk nonsens, något roligt att göra i vila från 

andra ämnen, eller hjälper detta elevers lärande framåt samtidigt som de har roligt i sitt 

skolarbete? Syftet med min studie är att belysa hur det relationella synliggörs i en estetisk 

lärprocess och jag vill härigenom bidra med kunskap om detta. 

 

I resultatet av undersökningen visar det sig att de före detta eleverna upplevt att den 

handledande arbetsmetod de fick tillgång till i arbetet med rörlig bild utvecklat deras 

färdigheter att reflektera över sina kunskaper, kritiskt granska, värdera och lösa problem i 

lärandet. I studien berättar de före detta eleverna att de även lärt sig av varandra och hur de 

genom arbete i rörlig bild dessutom uppnått mål i samhällskunskap utan att de tänkt på det. 

De berättar också att de har användning för detta i sitt yrkesliv i mediebranschen där de ofta 

under en arbetsprocess utsätts för kritiskt granskande. De före detta eleverna menar att deras 

positiva bild av en handledande arbetsmetod gör att de har beredskap för detta. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Annika Hellman som genom en målrelationell 

estetisk lärprocess och inspirerande respons hjälpt mig framåt i arbetet. Tack även till 

kursledarna Ulla Lind och Anette Göthlund. 

 

Nyckelord: Målrelationell, Relationell, Lärprocess, Socialkonstruktionism, Ämnesintegrering.   
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1.	  Inledning	  

Introduktion 
Integrering mellan ämnen ska i min mening vara en arbetsmetod som är till för att hjälpa 

elever att inhämta kunskaper i flera kurser samtidigt samt att detta i praktiken ska öka 

förståelsen om att skolans ämnen och i förlängningen världen hänger samman. I Skolverkets 

styrdokument för gymnasieskolan står; Att ha pedagogiskt fokus på ämnesintegrering och 

samarbeten över ämnesgränser gör elevens ofta hårt belastade skolvardag lättsammare.1 Jag 

ser därmed det ämnesintegrerade arbetssättet som underlättande för eleverna att uppnå 

kunskapsmål och för inblandade lärare att sätta betyg genom sambedömning. För att kunna ha 

överblick över de vinster ämnesintegreringens gemensamma mål kan ge och kunna förmedla 

detta till eleverna, är det enligt mig avgörande för ett ämnesintegrerat projekt att inbegripna 

lärare har inblick och grundläggande förståelse av det kursinnehåll kring vilka man kan 

samarbeta. Det är därför viktigt att läraren inte enbart ser och bedömer den färdiga produkten 

utan hela lärandeprocessen. Jag har funderat på vad som händer med kunskaperna när 

eleverna som jag undervisat i rörlig bild slutat skolan. Vad talar före detta elever om när de 

ser tillbaka på den arbetsmetod de fick tillgång till i sitt filmarbete vilken kan kallas en 

relationell estetisk lärprocess?2 Hur talar dessa före detta elever om det innehållsmässiga 

materialet, både det som de valt att ta med i filmen och det som valts bort? Hur ser dessa 

elever på ämnesintegrerade projekt? I denna studie undersöker jag vad före detta elever talar 

om kring ett specifikt ämnesintegrerat filmarbete, sex år efter att de slutat gymnasiet. 

Eftersom jag genom åren efter att eleverna tagit studenten har hållit kontakt med en del av 

dem, via sociala medier, ser jag möjlighet att undersöka detta via dem.  

  

                                                
1 Skolverket (2011), SKOLFS 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, Västerås: Edita, s. 8. 
2 Lind, Ulla (2010), Blickens ordning: bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform, 
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, Stockholm. s. 69. 
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Bakgrund 
”Det här blev ju inte så bra”. Så uttryckte sig en ämnesteoretisk lärare vid en muntlig 

utvärdering oss lärare emellan, efter ett skolprojekt där eleverna arbetat med rörlig bild 

integrerat med historia och svenska. Jag uppfattade detta som att elevernas kunskaper genom 

filmen inte kommit fram på ett sätt som förväntats och uttalandet har dröjt sig kvar i mig. 

Eleverna hade under några veckor arbetat med lokalhistoria i dokumentärfilmsformat och min 

uppfattning var att de gjort grundlig research och medvetna urval i sitt filmade material för att 

föra fram sina kunskaper.  

Som lärare i rörlig bild har jag lätt att se vinster i kunskapsinhämtning genom den rörliga 

bildens språk. Hur arbetsprocessen från research, manusbearbetning, filmning, klippning och 

ljudläggning fördjupar förståelsen för innehållet som bearbetas i filmen. Den tid som arbetet 

tar i anspråk ger möjlighet att lära på ett djupt plan. Det material eleven läser in inför ett 

filmarbete och sedan undersöker exempelvis via filmade intervjuer, ger ett innehållsligt stoff 

som de i klipprummet medvetet måste ta ställning till. Eleverna ser och lyssnar om och om 

igen på sitt material, väljer ut det som är viktigt att föra fram och drar det vidare till en 

genomtänkt berättelse via ett dramaturgiskt och retoriskt filmspråk. 3  För mig är 

kommunikationen i denna lärandesituation ett exempel på en relationell estetisk lärprocess. 

Den sker mellan mig och enskild elev, eleverna i en grupp samt grupper emellan. Ulla Lind 

beskriver detta som en målrelationell estetisk lärprocess och att något händer i mötet mellan 

människor, material, ord och handlingar.4 Jag ser detta som att omfånget av vad som kan läras 

ökar genom inblick i varandras arbeten och att diskussionerna kring dem föder nya kunskaper 

och idéer. Enligt min erfarenhet av ämnesintegrerade projekt lämnar ämnesteoretiska lärare 

ofta över till praktisk/estetiska ämneslärare att handleda eleverna i den estetiska delen av 

arbetsprocessen och följer således inte diskussionen av det innehållsliga stoff i vilket eleverna 

gör urval. Det är även vanligt att elever och ämnesteoretiska lärare i skolan ser estetiska 

ämnen som något som enbart är för nöjes skull, som en stunds avkoppling från andra mer 

krävande kurser samt att kunskaper i estetiska ämnen inte viktas lika som de 

ämnesteoretiska.5  Visst är det roligt att arbeta i de estetiska ämnena men enligt mig är dessa 

inte till för vila eller som hjälpämne för att göra en teoretisk kurs lättsammare, utan här skapas 

en möjlighet för eleven att arbeta med kunskapsinhämtning på ett sinnligt sätt där upplevelsen 

                                                
3 Jmfr Öhman-Gullberg (2006) 
4 Lind (2010), s. 69. 
5 Skolverket (2004) Sammanfattande huvudrapport. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 avseende 
ämneskunskapernas vikt, värde och nytta. Rapport nr 250 Stockholm: EO Print. s. 73. 
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av det innehållsliga stoffet sker genom att läsa, se, höra och att arbeta med händerna.  I rörlig 

bild-arbetet inhämtar eleven kunskaper och undersöker komplexa sammanhang genom att 

göra något som de oftast ser som både roligt och meningsfullt. Det händer dock att 

kunskapsinnehåll som behandlats i ett ämnesintegrerat projekt och en estetisk lärprocess som 

exempelvis ett filmarbete, ytterligare ska mätas genom skriftliga tester i de ämnesteoretiska 

kurserna. Detta kan uppfattas som att läraren vill få individuellt underlag för bedömning men 

betyder enligt mig dubbelt arbete för eleverna och inte, som det är tänkt med 

ämnesintegrerade projekt, ett sätt att uppnå mål och bli bedömd i flera kurser samtidigt och på 

så sätt hjälpa eleven i dess hårt belastade skolvardag.  

Om jag som lärare i filmprocessarbetet undervisar i den relationella estetiska lärprocess jag 

här beskrivit, får jag god inblick i elevens kunskapsinhämtning och reflektioner kring den. För 

en lärare som inte följt elevernas arbetsprocess, är detta ”osynliga” kunskaper som är svåra att 

se och således även att bedöma. En ämnesteoretisk lärare som däremot deltagit i en relationell 

lärprocess i samarbete med en estetisk/praktisk lärare borde dock få tillräcklig grund till att 

bedöma kunskaper som eleven skaffat genom research och lärandeprocess trots att allt detta 

inte redovisas i slutprodukten.  

I undersökningen låter jag före detta elever tala om hur se ser på den arbetsmetod och 

arbetsprocess de fick tillgång till i rörlig bild. Man kan se begreppen metod och process som 

synonyma men jag skiljer i min undersökning på dem. Här syftar metoden till ett handledande 

arbetssätt och processen till det praktiska filmarbetet. Eftersom de före detta eleverna talar om 

ett projekt de gjorde tillsammans med mig för sex år sedan talar de om detta på en metanivå.  

 

Beskrivning	  av	  ämnesintegrering	  med	  rörlig	  bild	  
Jag är en del av undersökningen genom att jag undervisat på skolan där studien genomförs. 

Jag ingick i arbetslaget för samhällsprogrammet med medieinriktning det så kallade sam-

medie-arbetslaget, där vi arbetade fram en arbetsmetod för projektarbeten med 

ämnesintegrering och problembaserat lärande. Vår ambition var att eleverna, i de textbaserade 

kurserna skulle göra researcharbete inför den praktiska mediedelen som bestod av 

journalistiska foto-, text- och filmproduktioner. I och med att eleverna i sina 

medieproduktioner använde kunskaper och innehåll i textbaserade kurser som de annars 

skulle studera på annat sätt, sågs den estetiska lärprocessen i medieproduktionen som en 

positiv kraft för elevernas lärande. Den skulle hjälpa dem att inhämta kunskaper i flera ämnen 

samtidigt, vilka även skulle bedömas av alla inblandade lärare.  
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Grupperna i rörlig bild bestod av cirka sexton elever vilka i sin tur delades in i mindre grupper 

utifrån deras intresseområde inom temat. Som lärare i rörlig bild såg jag min uppgift att 

genom samtal och vägledning guida eleverna i filmprocessen. Detta skedde på olika sätt. 

Varje lektion började med en genomgång där vi i helgrupp gick igenom vad varje mindre 

grupp kommit fram till och arbetat med. Eventuella problem som uppstått belystes och deras 

egna lösningar på dessa. En tanke med genomgången var att alla i helgrupp skulle ta del av 

varandras problematik för att få hjälp till egna lösningar. Om den mindre gruppens problem 

kvarstod, utformade vi tillsammans en ny plan. Om det var något material som saknades 

fortsatte de att söka svar på sina frågor genom ytterligare intervjuer. Efter genomgången satte 

eleverna igång att ringa, intervjua, filma eller redigera beroende på hur de låg till i tidsplanen. 

Min andra tanke var att jag på detta sätt tydligt fick insyn i elevernas arbetsprocess vilket även 

underlättade för mig vid bedömning av deras arbeten.  

I redigeringsrummet gick eleverna igenom sitt intervjumaterial och gjorde medvetna urval för 

att ge filmen framåtrörelse och en dramaturgisk kurva. Som handledare gav jag respons för 

arbetets fortskridande med utgångspunkt i deras material. Produktionerna tog form genom 

analys, värdering av material, samtal och handledning. Eleverna lärde sig klippteknik genom 

genomgångar i början och senare i självständigt arbete.  

 

Filmprojektet	  ”Angeläget”	  
Filmprojektet som ingår i denna undersökning gick ut på att producera fem minuters 

dokumentärfilm till filmfestivalen ”Angeläget” som varje år initieras av Amnesty 

International i Göteborg och som behandlar mänskliga rättigheter.6 Det jag finner intressant 

med detta filmprojekt är dels att det integrerade samhällskunskap och rörlig bild, dels att det 

riktade sig mot ett forum utanför skolan. Om filmerna blev antagna till festivalen, skulle de 

visas offentligt i biosalong, ligga på ”Angelägets” egenproducerade DVD samt läggas upp på 

Internet. Därmed hade eleverna även i uppdrag att få alla intervjupersoner att skriftligen 

godkänna att de visades offentligt enligt personuppgiftslagen, PUL. Jag såg detta som en 

fördel eftersom kunskaper i personuppgiftslagen enligt mig ingår i grundläggande kunskaper 

när man arbetar med film. Redovisningarna genomfördes på två sätt, dels skickades filmerna 

till festivalen där mina informanters filmer senare också prisades för sina prestationer, dels 

sändes de via lokal-TV från studion på skolan. Helgruppen i rörlig bild bestod av elva elever 

som valt rörlig bild som fördjupning efter grundkurserna i medieproduktion. De hade alltså 
                                                
6 Angeläget ger ungdomar chans att producera och visa upp dokumentärer och annat eget skapande om 
mänskliga rättigheter. Se mer om projektet på www.angelaget.nu/ 2014-05-11 
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goda förkunskaper och var motiverade. Min upplevelse av deras filmarbete var att de arbetade 

hårt, inte bara under skoltid utan även kvällar och helger för att hinna med allt de ville få med 

i sina filmer.  

Eleverna delades upp i fyra grupper vilka producerade varsin dokumentär. Eftersom eleverna 

redan hade läst kursen samhällskunskap under första och andra året i sin utbildning, passade 

inte schemat för att samarbeta med en kollega och jag tog därför på eget initiativ in 

samhällskunskap för researcharbetet i projektet, samt hade även en journalist som hjälplärare 

några timmar under arbetet gång. Samhällskunskapen var dock inte betygsgrundande i 

projektet utan sågs mer som en bonus. Jag genomförde projektet för tredje året i rad och 

upplägget byggde på mina erfarenheter från tidigare år. Filmprojektet startade under hösten 

2007 och pågick åtta veckor in på vårterminen. Sammanlagt arbetade eleverna med detta 

under 14 veckor samt att vi sedan gemensamt åkte till filmfestivalen i Göteborg. Deadline var 

given eftersom filmerna skulle skickas till festivalen ett visst datum. Lektionstiden var tre 

timmar i veckan och för att hinna med filmprojektet krävdes att de arbetade med både 

intervjuer och redigering utöver lektionstid. För att se hela tidsplanen för filmprojektet, se 

bilaga 1. Medieutbildningens arbetsmiljö var utformad så likt branschen som möjligt och 

eleverna kände sig hemma där.  

Syfte 
Studien syftar till att bidra med kunskap om och belysa hur det relationella synliggörs i en 

estetisk lärprocess. Detta är relevant då skolan blir alltmer målinriktad och ämnesintegrering 

riskerar att uppfattas som så kallat flum. För att uppnå syftet vill jag undersöka relationella 

estetiska lärprocesser i ett projekt med rörlig bild på gymnasiet. 

 

Frågeställning 
Hur talar före detta elever om den arbetsmetod och arbetsprocess de fick tillgång till i ett 

ämnesintegrerat projekt med samhällskunskap och rörlig bild? Hur kan estetiska lärprocesser 

belysas och diskuteras med utgångspunkt i intervjuer med tre före detta elever? 

Empiri 
Det empiriska materialet består av två formella intervjuer med före detta elever. Båda 

intervjuerna har filmats och transkriberats för att sedan analyseras utifrån diskursteori och 

som relationella estetiska lärprocesser. Det visuella materialet i intervjuerna består av 

elevernas sex år gamla filmer, deras valda fotoutdrag ur filmerna samt en av mig vald bild 

från ett undervisningstillfälle.  
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Urval och avgränsning 
Jag har valt att undersöka min frågeställning via ett filmprojekt på en gymnasieskola där jag 

var undervisande lärare och som jag genomförde tillsammans med elever för några år sedan. 

Filmprojektet ämnesintegrerade samhällskunskap och rörlig bild. Schemat medgav dock inte 

kollegialt samarbete så jag var ensam undervisande lärare. Detta innebär att jag har valt bort 

arbetslagets ämnesintegrerade projekt. Valet av filmer är strategiskt eftersom jag fortfarande 

har dem tillgängliga på DVD. Det faktum att filmprojektet riktades mot en filmfestival 

utanför skolan och således hade ett givet mål finner jag extra intressant eftersom det gjorde att 

arbetsprocessen blev mer verklighetsbaserad i lärandekontexten. Att filmerna de facto vann 

priser på festivalen och att de före detta eleverna minns detta gör att jag tänker att de också 

minns arbetsmetoden tydligt.  

De informanter jag valt ut är fem flickor som jag som lärare minns som drivna i sina 

filmprocesser. Två av flickorna avböjde att delta och ett bortfall har således skett. Intervjuerna 

sker sex år efter att informanterna genomgått kursen medieproduktion/rörlig bild. De tre som 

valt att delta har på olika sätt gått vidare i mediebranschen. En jobbar med TV, en med film 

och en studerar mediekommunikation på universitet. Jag har efter elevernas avslutade 

gymnasiestudier haft kontakt med många av dem via sociala medier. Detta tror jag beror på de 

relationer som utvecklades mellan oss under deras skoltid. Dessa flickor har jag kontaktat via 

plattformen Facebook i frågan om de vill delta i undersökningen. Intervjuer med alla elever i 

detta års filmgrupp ryms inte inom ramen för det här arbetet, därför väljer jag bort övriga 

filmer i projektet.  

 

Metod och tillvägagångssätt 
Jag hade en viss farhåga kring huruvida de före detta eleverna skulle minnas hur de arbetade i 

filmprojektet men fann stöd i boken Visual Methodologies. 7  Här beskrivs metoden 

fotoelicitering i vilken informanter med hjälp av bilder beskriver hur de minns en given 

situation.8 I undersökningen gör jag kvalitativa intervjuer genom foto- och filmelicitering och 

inför dessa har informanterna skriftligen förberetts om vad dessa ska komma att kretsa kring. 

Varje informant har i förväg, var och en för sig, sett den film de producerat och i denna valt ut 

två stillbilder som väcker deras minnen eller berör dem på något sätt. Den bild jag själv valt ut 

visar ett undervisningstillfälle där vi sitter i helgrupp. Dessa tre stillbilder är utgångspunkter 

                                                
7 Rose, Gillian (2012), Visual Methologies, London: SAGE. 
8 Ibid. s. 304.  
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för intervjuerna. Jag ser mig som en del av min egen undersökning och därmed ligger en 

svaghet i min medverkan i samtalet då det finns en risk att flickorna väljer att säga det de tror 

att jag vill höra. Samtidigt kan denna situation ses som en styrka då den ger informanterna 

tillgång till hur jag talar om projektet genom mina frågor om metodik och process. 

Gillan Rose redogör för hur metoden kan utföras och dess fördelar. Ett fotografi i en intervju 

kan vara taget av forskaren själv eller någon annan, men de flesta studier som görs med 

fotoelicitering görs utifrån att deltagarna själva har tagit fotografier och att det är dessa som 

diskuteras i intervjun. Rose beskriver även ett annat sätt att använda fotoelicitering i en studie 

som gjorts av Namiko Kunimoto. Där framkommer att forskaren efter att ha upplevt intervjun 

som stel och formell, ber sina deltagare att själva välja foton som de har kvar från det 

sammanhang som ska undersökas. ”Once the photos were retrieved, she found the whole 

interview changing”.9 Eftersom undersökningsmaterialet består av filmer som är producerade 

för länge sedan har jag valt att göra en blandning av de beskrivna metoderna, det vill säga att 

informanterna sett sin film, valt stillbilder ur filmen samt ett fotografi som visar en 

undervisningssituation. 

Jag har vägt för- och nackdelar kring huruvida intervjuerna skulle ske enskilt eller i grupp och 

hur fotoeliciteringen skulle gå till.  Jag kom fram till att den ena intervjun skulle ske i 

fokusgrupp eftersom jag ville se interaktionen mellan informanterna när de talar om sina 

minnen av filmarbetet. 10  Den andra intervjun skedde genom internättjänsten Skype då 

informanten vid tillfället befann sig utomlands för studier.11 Båda intervjuerna har jag filmat 

och transkriberat.  

 

Teori och tolkningsram 
I det här avsnittet beskriver jag de teorier som jag använder i min undersökning.  

Diskursanalys	  
Michel Foucault introducerade och utvecklade diskursanalys och dess teori och begrepp.12 

Enligt Foucault är inte kunskap bara en spegling av verkligheten utan en diskursiv 

konstruktion vari olika kunskapsordningar anger vad som är sant och falskt. Foucault menar 

att subjekt skapas i diskurser och argumenterar för att diskurser inte är något som är uttryckt 

                                                
9 Rose (2012), s. 304 f. 
10 Trost, Jan (1997), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, s. 23 f. 
11 Skype är ett program på Internet som gör att du online kan ringa gratis videosamtal. www.skype.com/sv/ 
2014-05-11 
12 Nationalencyklopedin: Michel Foucault var en fransk filosof och idéhistoriker med inriktning på psykologi 
och sociologi. www.ne.se/michel-foucault 2014-05-11 
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av någon, ett subjekt, som tänker, känner till och som säger detta.13 Vad som här menas är att 

sanningseffekter skapas inom diskurser. Som jag uppfattar detta, innebär det att diskurser 

konstrueras i social interaktion vilken bildar utgångspunkten för diskursanalysen. Norman 

Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt.14  Han definierar det dels som 

språkbrukets sociala praktik, dels som att sättet att tala ger betydelser åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv – det vill säga en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser, till 

exempel feministisk diskurs, en nyliberal diskurs och så vidare. Enligt mig skapas en diskurs 

för lärande genom social interaktion, en lärandediskurs. I det sammanhanget ser jag mig själv 

och varje enskild elev som ett subjekt som genom social interaktion mellan skilda 

gruppkonstellationer uttrycker sin sanning. Samtidigt skapar dessa sanningar lärande genom 

sociala interaktioner. Lärandet expanderar och blir organiskt. Med detta menar jag att man 

genom samtal kring en lärandepraktik lär sig av varandra genom att tala och lyssna till andras 

kunskaper och idéer samt att se andras arbete växa fram och ta form. Detta sätt att interagera i 

lärandesituationer menar jag skapar en lärandediskurs där effekten av att lyssna på och se 

andras sanningar blir lärande genom andras lärande.  

I Faircloughs diskursanalys används en tredimensionell modell för att beskriva hur diskurser 

konstruerar social identitet, social relation samt kunskaps- och betydelsesystem. Diskurser har 

följaktligen tre funktioner: en identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell 

funktion. Enligt Faircloughs modell för diskursanalys ska man när man analyserar diskurser 

fokusera på två dimensioner: dels det man talar om – den kommunikativa händelsen som 

exempelvis en film eller en intervju, dels de olika diskurstypernas sammansättning, den så 

kallade diskursordningen. Med diskurstyp menas en sort eller en typ av diskurs, en genre. 15  

I min empiri undersöker jag den relationella funktionen genom att låta före detta elever tala 

om arbetsprocessen i ett filmarbete. De berättar om samspelet mellan mig som lärare samt 

sins emellan grupperna, de synliggör diskursordningen i sitt berättande genom de 

lärandediskurser jag ringat in i intervjuerna. Diskursordningen framträder i de ramar som satts 

för analysen, det vill säga arbetsmetod och arbetsprocess. De kommer här in på den socialt 

konstruerande praktik som en handledande arbetsmetod tillåter.16 

                                                
13 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 20 f. 
14 University of Lancaster: Emeritus Professor Norman Fairclough har i sin forskning fokuserat på kritisk 
diskursanalys - inklusive platsen för språket i sociala relationer av makt och ideologi. Läs mer på 
www.lancaster.ac.uk/ias/profiles/norman-fairclough 2014-05-11 
15 Winther Jørgensen & Phillips, (2000), s. 72 f. 
16 Jmfr: Ibid, s. 104. 



 12 

Relationell	  estetisk	  praktik	  
Ulla Lind beskriver den relationella estetiska praktiken som att de som medverkar i processen 

har rörliga positioner. Här deltar alla som fullvärdiga parter i arbetet med lärande vilket 

innebär att nya subjektsordningar omskakar blickens ordning. Lärande sker mål-relationellt 

genom förflyttningar över ett öppnare rum vilket möjliggör för nya tankebanor och 

handlingar. Dessa binds samman med nya upplevelser och nya möjligheter till 

kunskapsinhämtning. Under en estetisk process handlar det inte om att följa en planering eller 

reglera en rationell pedagogisk diskurs utifrån mål-medel-resultat utan mer om att vända och 

vrida på det man ska lära sig om. 17  

Som jag förstår detta menar Lind att man genom olika diskursiva positioner undersöker saker 

genom sina och andras ögon och att man därigenom skapar ytterligare mening och nya vägar 

till lärande i ett estetiskt gestaltande arbete. Detta gör att resultatet lika gärna kan vara 

reflektionen i en arbetsprocess och det är här som en estetisk lärprocess blottar ett 

konstruktionistiskt kunskapande. 18 I min empiri talar före detta elever om den bestämda 

diskursordning de vid tillfället för filmprojektet befann sig i. Jag undersöker ett sätt att 

uttrycka kunskap; lärande genom lärande av varandra – som jag vill kalla en relationell 

estetisk praktik eller lärprocess. 

 

Socialkonstruktionism	  och	  subjektspositioner	  
Eftersom jag är intresserad av att ta reda på det som händer i konstruktionen av kunskap i en 

relationell estetisk lärprocess tar jag i min undersökning stöd av socialkonstruktionismen 

vilken talar om det mellanmänskliga konstruerandet av mening. Enligt detta perspektiv är 

världen föränderlig och vi människor konstrueras av det vi upplevt historiskt och kulturellt. 

Detta påverkar hur vi skapar verkligheten genom social interaktion tillsammans med andra 

människor. Språket jämte personen konstruerar olika diskurser och människans olika 

identiteter. Människan skapar dock inte en ny identitet varje gång hon talar, utan den kan ses 

som ett ständigt byggande genom avlagring från tidigare diskursiva praktiker. Detta skapar 

kontinuitet och människan formar sin förståelse av jaget genom att välja en version av alla de 

andra möjliga valen. Ens identitet är enligt detta sätt att se det, punkter med tillfällig 

förbindelse till de subjektspositioner som de diskursiva övningarna bygger för deltagarna. 

                                                
17 Lind, (2010), s. 355 ff. 
18 Ibid, s. 233  
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Detta kallas tillslutning och som jag förstår det öppnar detta för möjligheter att skapa 

tillfälliga kollektiva identiteter, upplevda gemenskaper.19  

 

Tidigare forskning 
I högre studier och i yrkesliv blir det än viktigare att självständigt lösa problem och ha 

förmåga att samarbeta i olika grupper. Vår existens är inte likt skolans moduler indelad i ett 

schema och för mig handlar ämnesintegrering om elevens lärande om och förståelse för 

världens komplexitet, att den hänger ihop och att ämnena som ingår i ett gymnasieprogram på 

samma sätt också hänger ihop. Ämnesintegrering kan därför ske mellan vilka ämnen och 

kurser som helst menar jag. I den här delen har jag därför valt att redogöra för vad Skolverket 

skriver om att lärare och ledning i skolan ska ha fokus på ämnesintegrering i styrdokumenten 

för gymnasieskolan. Därefter skriver jag om studier inom estetisk lärprocess och mål-

relationell estetisk praktik i ett poststrukturalistiskt teoretiskt rum.  

 

Ämnesintegrering	  
Att integrera ämnesövergripande studier är ett ansvar som både skolledare och pedagoger har 

i skolan. Skolverket beskriver i Gy11, gymnasiereformen 2011, skolans och lärarens ansvar 

för att utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens inför framtida yrkesliv. 

Avsnittet övergripande mål och riktlinjer anger detta som de kunskaper, normer och värden 

som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar skolan. Det är av vikt att ha som mål att varje 

elev kan använda sitt lärande som redskap, att reflektera över erfarenheter och sitt sätt att lära, 

att kritiskt granska och värdera och lösa praktiska problem. Varje elev ska ”lära, utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga”.20 

Jag ser detta som ett uttryck för sociokulturell förändring där man utgår från att man ser 

miljön och mellanmänskligt interagerande som något dynamiskt, något som hela tiden pågår 

och att man ständigt, medvetet eller omedvetet, är delaktig i den processen. Eller för att 

uttrycka sig med Fairclough; ”kreativa diskursiva praktiker varigenom diskurstyper blandas 

på ett nytt och komplext sätt – i en ny interdiskursiv ”mix” – är både ett tecken på och en 

drivkraft i diskursiv och därmed sociokulturell förändring.”21 

                                                
19 Winther Jørgensen & Phillips, (2000), s. 104 f. 
20 Skolverket (2011), SKOLFS 2011, s. 8 f. 
21 Winther Jørgensen & Phillips. s. 77. 
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Estetiska	  lärprocesser	  
Marner & Örtegren diskuterar estetisk lärprocess med utgångspunkt i betydelsen av det 

grekiska ordet ’aisthesis’, vilket betyder förnimmelse. De menar att kunskap genom 

sinnesförnimmelse är viktigt men att frågan i och med det inte är uttömd, eftersom även den 

teoretiska reflektionen är en väsentlig del av den estetiska lärprocessen. En överbetoning på 

kunskap genom sinnena i estetiska lärprocesser gör att man per automatik ser på lärande som 

en uppdelning mellan kropp och medvetande och i sin tur mellan praktik och teori. Marner & 

Örtegren talar om vikten av att upphäva dikotomin i estetiska lärprocesser, det vill säga denna 

uppdelning. De menar att det teoretiska perspektivet i estetiska lärprocesser självklart bör 

kunna inkluderas. Ett viktigt begrepp inom semiotiken när det kommer till den estetiska 

lärprocessen är det centrala begreppet främmandegöring eller avautomatisering och den 

medvetet försvårade varseblivningen. Om man på detta sätt ser perceptionsprocess som ett 

mål i sig syftar detta till att fördröja och fördjupa kunskaper. Motsatsen, automatisering, 

innebär rutiner och oreflekterade upprepningar av scheman och mönster. Marner & Örtegren 

refererar till semiotikerna Jan Mukarovsky och Roman Jakobson vilka menar att det estetiska 

perspektivet inte behöver vara dominant utan ändå kan spela en viktig roll i andra 

sammanhang än inom konst. Den estetiska funktionen har att göra med idén om att betrakta 

skeenden på ett nytt sätt vilket kan vara viktigt i många sammanhang. Detta innebär lärande i 

ett vidare perspektiv och att man genom att se något i sig bekant på andra mer obekanta sätt 

blir konstruktivt istället för reproduktivt. Med andra ord betyder detta att det inte enbart är en 

fråga om att den estetiska lärprocessen ska föra in en mindre teoretisk praktik i skolan utan 

snarare förena de praktiska och teoretiska kulturerna i de frågor som uppstår. I detta skapas en 

motsättning där lärandet ses i ett nytt perspektiv. Marner och Örtegren diskuterar begreppet 

medieneutralt och menar att ”om man som semiotiken skiljer mellan instrumentell och 

estetisk funktion skulle man kunna skilja mellan instrumentella och estetiska läroprocesser 

[sic]”.22 Marner och Örtegren redovisar en lista som ska tydliggöra skillnaden eller snarare 

påvisa trådarna mellan instrumentella lärprocesser och estetiska lärprocesser.23 

Målrelationella	  estetiska	  lärprocesser	  
I avhandlingen Blickens ordning beskriver Ulla Lind hur lärare, pedagoger, elever och andra 

ofta lägger vikten på resultatet, målet, i elevernas bildskapande. Hon ser detta som en fråga 

vilken ständigt aktualiseras i de pedagogiska och estetiska diskurserna och menar att målet 

                                                
22 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003). En kulturskola för alla: estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. s. 78 f. 
23 Bilaga 2. Ibid, s. 82. 
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lika gärna kan vara en produktion av estetisk praktik och reflektion. 24 I Blickens ordning 

förskjuter Ulla Lind begreppet mål-rationell till mål-relationell och skapar därmed en 

förhandling mellan målstyrning och relationellt lärande. Hon menar med detta att mål genom 

en estetisk relationell praktik kan nås genom att arbeta mål-relationellt och beskriver den 

mål-relationella estetiska lärprocessen med att något måste hända för att något ska 

aktualiseras i möten mellan människor, material, ord och handlingar.25 En estetisk lärprocess 

handlar inte så mycket om att härma konstarterna utan mer om att konstnärligt arbete kan ses 

som en idébaserad och performativ kunskapsform. Bildspråket fungerar här som en 

pedagogisk funktion vilken bidrar till en förskjutning av synen på hur man lär sig genom 

relationella möten, utan någon specifik maktordning deltagarna emellan.26 Det behövs, enligt 

Lind, inte ett visst skapande material för att något ska kategoriseras som en estetisk praktik. I 

det poststrukturalistiska teoretiska rummet är det viktigt att man inte ser resultatet som målet 

utan att processen i ett arbete är minst lika viktig som produkten.27 Detta innebär att en 

relationell lärprocess kan utövas av varje lärare, pedagog, elev och så vidare, dock inte som en 

enskild subjektiv meningsproduktion i det omedvetna utom räckhåll för kunskap, utan som en 

socialt konstruerad interaktiv praktik. 

Ungdomars	  behov	  av	  att	  vara	  unika	  
I artikeln Young People and Contemporary Art talar Helen Illeris om diskurser vilka 

produceras av myndighetspersoner som exempelvis lärare. Hon beskriver ungdomars behov 

av att själva ta ansvar och av att vara unika. Genom detta har de en tendens att hantera 

motstridiga uppfattningar genom att utveckla reflekterande diskurser om deras personliga 

ställningstaganden.28 Som jag förstår Illeris text har ungdomarna en tendens till att utifrån sitt 

behov att vara unika även en vilja till att kunna bestämma och välja själva.  

                                                
24 Lind (2010). s. 234. 
25 Ibid. s. 355.   
26 Ibid. s. 69 f. 
27 Ibid s. 233 f. 
28 Illeris, Helene (2005), Young People and Contemporary Art, The Author: Journal compilation 
NSEAD/Blackwell Publishing Ltd, s. 233. 
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2.	  Bearbetning	  och	  analys	  

Intervjuerna 
I bearbetningen av intervjuerna redogör jag för var intervju för sig sammanhållet utifrån mina 

frågor. De två informanter jag träffat för intervju i fokusgrupp kallar jag Stina och Lena och 

den informant som jag intervjuat via Skype kallar jag Bea. I studien subjektspositionerar sig 

de före detta eleverna på flera sätt. I intervjusituationen är de före detta elever till mig vilket 

innebär att jag har en viss auktoritet som deras gamla lärare i rörlig bild; den som lärt dem 

grunderna och fördjupat deras intresse i ämnet. De arbetar nuförtiden i mediebranschen vilket 

också innebär att de har fördjupade och vidare kunskaper i ämnet än när de lämnade skolan. 

De är professionella yrkesutövare och vet mer än mig om hur deras arbeten fungerar. När jag 

ser på den filmade fokusintervjun och transkriberar den lägger jag märke till jag att mina 

informanter uttrycker sig olika beroende på vad de talar om och jag tänker att detta beror på 

att de förflyttar sig mellan olika subjektspositioner. 

 

Intervju	  med	  Stina	  och	  Lena	  
Den första intervjun sker med Stina och Lena hemma hos mig. Jag har informerat dem om 

olika risker gällande val av plats för intervju, det vill säga att man ska undvika att informanten 

hamnar i underläge gentemot forskaren, att störningar av olika slag uppstår, eller att andra kan 

höra vad som sägs vilket skulle kunna upplevas som obekvämt. Stina och Lena har båda 

uttryckt sin vilja att komma hem till mig och vi träffas en lördag förmiddag. Jag bjuder på fika 

och vi samtalar om vad som hänt i våra respektive liv sedan sist innan jag sätter igång 

intervjun. Informanterna sitter i min soffa och jag sitter på en stol mitt emot dem. Kameran 

går och jag låter dem tala fritt, var och en i taget, utifrån bilderna och mina frågor.29 Jag 

upplever att styrkan med fokusgruppintervjun är att informanterna hjälper varandra att 

minnas. Tjejerna talar ofta i munnen på varandra och fyller i varandras meningar. Jag 

upplever att den ena tjejen talar mer än den andra. I viss mån väntar Lena in att Stina ska prata 

klart innan hon tar ordet.  

 

Att	  välja	  själv	  
Jag börjar med att be Stina och Lena beskriva upplevelsen kring de bilder de valt. De har valt 

varsin bild vilka båda visar ungefär samma sekvens i filmen. Den sekvens tjejerna talar om 

                                                
29 Bilaga 3. 
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här, handlar om när deras informant i filmen berättar en anekdot kring ett besök på ett 

postkontor och hur de valt att klippa in en bild på en postskylt samtidigt som vi hör honom 

berätta. Min erfarenhet är att många elever som arbetar med dokumentärformatet är lite för 

konkreta i sitt bildberättande. Apelsin-tv kallas ibland det bildberättande i film där man i bild 

ser det man samtidigt hör i filmen, det vill säga att om man hör någon tala om en apelsin så 

ser man samtidigt en apelsin i bild. I mitt perspektiv kan detta upplevas som ett för uppenbart 

bildberättande och jag har talat med dem om detta i undervisningen.  

 
Stina: Om jag kan börja? 

Jag valde den här för att jag minns så himla tydligt när jag och Lena gjorde det här, och vi 

bara… för han berättar en historia i början om hur det gick till och vi bara så här, å vi måste 

iscensätta det här, vi måste bildsätta det, och så bildsatte vi det, eeh och exakt som han sa det 

[skratt] alltså så här ordagrant, och så minns jag att du kommer in och så här, tittar på det bara 

och aa så här lite pedagogiskt så här [härmar mig] ”ja men det bra men, har ni tänkt på att ni inte 

ska sätta det exakt när han säger det, för det blir liksom apel–” … det var första gången som jag 

hörde apelsin-tv tror jag … [fortsätter härma mig] ”Det blir liksom apelsin-tv eller det blir lite 

för tydligt…” och vi bara; Va? ”Ne, det blir inte alls för tydligt, det blir jättebra, det blir… det är 

så här vi vill ha det”, och så flyttade vi ändå det typ lite, lite, lite grann för att du sa att vi skulle 

göra det. 

Lena: [skratt] Ja  

Stina: Det är verkligen så här … särskilt… och därför just den här bilden, det är precis här säger 

han så här ”och då blinkar mitt nummer där” och precis då så blinkar numret [skratt] i bilden och 

man bara… ja, ja, jo, det är ju det han säger.  

Lena: Jag har ju i princip exakt samma tanke.  

Stina: Mm30 

 

I min empiri talar de före detta eleverna om arbetsmetoden i rörlig bild och att de ofta valde 

att bortse från mina råd eftersom de tyckte att de ville ha filmen på ett speciellt sätt. Detta är 

enligt mig ett sätt att se på subjektpositioner i den relationella estetiska lärprocessen och i min 

analys återkommer jag till detta. 

 

Lena: Och jag har ju den andra bilden också, dom hänger liksom ihop med ... hela det här att vi 

faktiskt fick välja själva. Och att vi hade… under hela … för det här är ju exakt samma sak. 

[XX] att han gick in på ett postkontor, då lägger vi den här bilden. 
                                                
30 Fokusgruppintervju med Stina och Lena, 2014-01-14.  
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Stina: POST [skratt] 

Lena: [Skratt] Det till och med står post i bild. Eh [skratt] Och eh, jag minns också att vi hade 

den diskussionen, att du varnade oss för den och inte tyckte, du tyckte att vi kanske skulle tänka 

ett varv till. För det var ju det som var grejen att, vi jobbade och du kom in och hade dina 

synpunkter och en väldigt öppen diskussion, en avslappnad diskussion, över hur du tyckte att vi 

skulle göra och sen så fick vi fortsätta. Och så gick det liksom bättre ibland och sämre ibland. 

Eum för här … vi har ju två tillfällen [menar val av bilder] på det vi valde att inte lyssna.  

Jag: Hur tänker du kring det? Att du fick välja själv?  

Stina: Nä men jag tyckte det var alltså så här, jag tyckte det var bra för att vi fick ju … vi fick 

veta att det … liksom … skulle vara övertydligt, och att det skulle vara apelsin-tv, men sen så 

eftersom, [XX] när vi var upplysta om det så fick vi ändå säga vår mening och tänka så här ”fast 

vi tycker att det blir bättre så här” och då så här ” ja ja men tycker ni det så får ni göra så men 

jag skulle flyttat den lite hit” och då gjorde vi det, vi flyttade liksom, vi kompromissade. Vi 

flyttade litegrann men fick behålla det som vi hade tänkt det liksom. För att det var fortfarande 

vår film. 

Jag: Mm 

Stina: Jag tror att det är viktigt, du kom liksom med input som absolut hade gjort vår film bättre, 

men den är fortfarande vår. För vi fick behålla den tanken vi hade, jag tror att det är jätteviktigt.  

Stina: Fast vi kanske fick väldigt ledande, alltså bra, ledande … ähum… tips. Alltså så här, det 

var ingenting vi egentligen behövde följa, men det var liksom så här; ”har ni tänkt på att ni kan 

göra så här?” 

Lena: Mm, men det var liksom som att vi jobbade… som att vi jobbade tillsammans [här menar 

hon lärare och elev]. 

Stina: Kreativitetsmässigt så tycker jag att det är, såhär, det bästa sättet man kan … 

Om man jobbar kreativt så kan man inte gå in och säga så här, det här är fel, utan då är det 

mycket bättre att i stället säga så här säga… ja handleda. Så här, har ni tänkt på att ni kan göra så 

här istället? För att annars dödar man så lätt kreativitet. Det har jag märkt efteråt, att det är så. 

Att säga ”ja, det här är fel gör så här i stället”.31 

 

I diskursen handledande arbetsmetod förhandlades och omförhandlades mina och tjejernas 

idéer vilket de säger sig upplevt som att vi jobbade tillsammans i arbetsprocessen. Enligt Lind 

skapas kunskaper genom att händelser belyses och idéer dryftas under en relationell estetisk 

lärprocess.32 I diskursen att döda kreativitet menar Stina att detta sätt att arbeta i en process 

räddar kreativiteten istället för att döda den.  

Stina och Lena hade haft en klar bild av hur de ville att filmen skulle redigeras dramaturgiskt 

och de minns här våra diskussioner kring hur de ska undvika att bli övertydliga i sitt 
                                                
31 Fokusgruppintervju med Stina och Lena, 2014-01-14. 
32 Lind (2010), s. 69 ff. 
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bildspråk. I den här sekvensen talar de om berättartekniken och hur jag varnat dem för att 

göra apelsin-tv. I min roll som lärare i rörlig bild undervisade jag om berättarteknik vilken 

tjejerna hade lyssnat på men sedan gjort motstånd emot. De hade hört vad jag sagt om och 

föreslagit kring deras bildberättande men säger sig ha valt att inte lyssna på mig. De berättar 

att de inte alltid tog till sig mina förslag men att de samtidigt tänkt extra kring detta och sedan 

tagit ett eget beslut utifrån sin egen idé om hur filmen skulle utformas. Tjejerna talar även om 

hur de tycker arbetsmetoden i rörlig bild fungerade och är överens om att det handledande 

arbetssättet, samt att de till slut fick välja själva, uppmuntrade deras kreativitet. De 

uppskattade att inte bli tillsagda om hur de skulle göra rätt utan att de istället fått tillfälle att 

genom diskussion se på materialet och gå vidare i arbetsprocessen.  

 

Förberedelser,	  val	  och	  urval	  
I nästa steg har Stina och Lena båda återigen valt bilder ur filmen som visar samma sekvens. 

Den handlar om deras intervju med en representant ur ett politiskt parti vilket de inte gillar 

och de vill gärna få henne att göra bort sig. När jag ber Stina och Lena tala om 

arbetsprocessen kommer de in på hur de förberett sig inför filmintervjun och hur de tyckte 

genomgången av intervjuteknik hjälpt dem i både förberedelser och under intervjun. Här 

kommer de även in på ett etiskt dilemma som vi diskuterat under processen av den. 

 
Lena: Alltså jag minns ju att vi läste intervjuteknik innan. 

Stina: Ja och jag kan titta på det än idag och kan tycka att det är väldigt bra. Vi hade förberett 

oss så himla mycket och vi hade lärt oss det innan och så här hur man skulle göra och jag tycker 

verkligen, att det gjorde vi extremt bra. Särskild för att vara så unga liksom. Jag tycker att vi 

ändå nått ganska långt för att var liksom arton år, alltså … det är jag ganska stolt över 

fortfarande. 

Lena: Ja men också alltså just gällande intervjuteknik att, jag minns att vi fick, att vi pratade om 

att man ska låta, låta den som pratar, prata klart. Bara våga vänta. Och det hjälpte ju oss så 

mycket i vår intervju. 

Stina: Men återigen, jag kommer ihåg det… att du just sa att du var rädd att vi skulle göra henne 

till åtlöje, det var ju också så här att vi var tvungna att tänka en gång till ”Gör vi verkligen det?” 

Alltså är det det? för det var ju inte riktigt vår poäng heller. Visst, vi ville ju att hon skulle 

skämmas liksom. 

Lena: Ja, men nu var det ju ett väldigt genomtänkt beslut att behålla det där. 
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Stina: … och vi läste på deras hemsida. Vi hade liksom både tagit frågor om deras politik och 

som hon skulle kunna svara på utan att känna sig besvärad på nåt vis. Och sen så hade vi de som 

liksom var lite så här … värre. Som vi dessutom förde in lite senare.  

Lena: Mm, vi hade baserat frågorna på faktiska motioner också. 

Stina: Och jag tycker, det är ju liksom … jag blir lite glad när jag ser det. Jag tycker så här … 

HA! [skratt] Du kunde inte svara på den liksom. Och vi var, hon förväntade sig inte, jag tror hon 

blev lite förvånad. … för alltså vi var från gymnasiet, och skulle göra en film om de olika 

partierna. 

… Och jag tycker det är så himla bra jobbat av oss. Jag tycker verkligen det. Jag är, blir stolt när 

jag ser det.  … Och jag tycker att … eh hon var ändå, vi hade förberett henne också, vi hade 

skickat frågor innan, och så vi hade suttit, minns i mitt rum, hur länge som helst och förberett 

frågor liksom.  

Lena: Alltså vi la ju jättemycket tid på att skriva dom där frågorna.  

Stina: Jättemycket tid. Vi satt på mitt golv minns jag. På mitt rum.  

Jag: Då tänker jag på det materialet som ni valde bort. 

Stina: Nej precis, jag minns när vi lyssnade på intervjun då, att vi lyssnade flera gånger utan att 

riktigt ta in det, alltså det var jättesvårt att välja ut, för att vi var så jävla koncentrerade när vi 

ställde frågorna men efter ett tag blir det så himla mycket så det, man bara så här ”Bah, vad är 

det hon säger nu igen”.  

Lena: Men vi valde ju bort alla tråkiga sakfrågor. 

Stina: ja exakt, vi hade ju jättemånga frågor som bara var for show liksom, alltså dom valde vi ju 

bort på direkten, vi hade ju typ tre-fyra frågor redan från början som vi visste att det här är dom 

som kommer gälla, resten är bara att hon ska svara på nånting liksom.  

Jag: Så det var därför ni valde bort dem? 

Stina: Ja mycket men samtidigt, alltså, jag vet ju att vi hade timmar, alltså mycket mer material 

än det som framgår, det [filmen] är bara några minuter alltså. Och det var inte bara därför, jag 

vet att större delen var såna. Så här; ”det här är ingenting, det här är ingenting, det här är 

ingenting” Sen vet jag att vi satt och valde också. 

Lena: Mm, ja jag minns att vi satt och pratade ganska länge om deras motioner och sånt.33 

 

I den här sekvensen berättar Stina och Lena hur de engagerat sig i arbetsprocessen och lagt 

mycket tid på researchen för att kunna ställa bra frågor. De berättar hur de planerat sin 

intervju för att få material att klippa bort och hur de hade forskat i all information de kunnat 

komma över för att utforma frågor som de visste från början inte skulle komma med i filmen. 

De berättar att de utformat några, för deras informant, oförberedda frågor vilka skulle hjälpa 

dem att få henne att skämmas. I denna diskurs ser jag tjejernas medvetenhet som ett uttryck 

för att vilja vara unika i det att de faktiskt planerat för ett litet scoop. Jag hade senare ställt 

                                                
33 Fokusgruppintervju med Stina och Lena, 2014-01-14. 
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dem inför ett etiskt dilemma utifrån detta med att välja mellan att vara objektiva för temats 

skull och subjektiva för att få tillfälle att berätta det man verkligen vill. De minns hur jag bett 

dem tänka igenom hur de skulle framställa henne som person för att inte göra henne till åtlöje 

vilket enligt mig inte var okej och även skulle riskera filmens trovärdighet. De återkommer 

båda till att de inte lyssnat på mina varningar utan valt att behålla vissa delar vilka de själva 

tycker styrkt deras berättelse. De berättar att de hade vänt och vridit på dilemmat och slutligen 

kommit fram till att göra som de själva ville och behålla filmsekvensen. Detta är något båda 

minns väldigt starkt och även är stolta över att de vågat göra. I en skoldiskurs väljer de i 

subjektspositioner som elever att göra motstånd genom att inte lyssna till mina råd utan 

förhandlar om filmen så att de känner att den fortfarande är deras. De har under arbetets gång 

gjort val och urval, tänkt på dilemmat och utvärderat sina tankar och slutligen kommit fram 

till ett beslut som de själva står för. I subjektspositionen som arbetande i mediebranschen 

känner de fortfarande stolthet över sin film och att de i den urvalsprocessen som gjordes valt 

att behålla ett material som gör att de fortfarande tycker att filmen håller i kvalitet när det 

kommer till innehåll. 

Gemensamma	  diskussioner	  
Jag ber Stina och Lena berätta mer om hur de minns hur vi arbetade med lärprocessen i 

filmarbetet, om de ”minns något när vi satt i sofforna”. Ingen av tjejerna minns denna plats 

för diskussionerna speciellt mycket men kommer in på att samtalen och diskussionerna 

påverkade och inspirerade dem. 

 
Stina: Alltså jag minns att vi satt och diskuterade tillsammans men jag har lite svårt att komma 

ihåg hur eh … hur alltså, vad jag har hört från dom andra liksom, jag tror att man fick, jag tror 

att det var typ så här att man typ, att man sa ”Vi funderar lite på att göra det här” och då så sa 

dom andra så här ” Ja det är en jättebra idé, ska ni göra…” Det var ju alltid positivt. För det är 

alltid roligt att höra andras idéer. Och sen så, eh, sa dom typ att ”Ja men Gud va roligt ska … ” 

Och så ställde någon nån följdfråga liksom så här ”Ja men har ni tänkt på att -. Sällan så var det 

så att man kom med en helt ny idé utan det var ju så här ”Ja ska ni göra om det här då eller?” 

Och man bara ”Ja det kanske vi ska, vi vet inte, vi hade tänkt göra så här” Eller ”Ja men det är 

en bra idé”. Alltså, så var det nog. Eller ”Å då kan ni göra så här och så här”. 

Lena: För alla var ju väldigt engagerade. När [en annan grupp] gjorde sin film så var ju - då var 

hela klassen med. 

Stina: Jag minns också att eh, Jag minns att vi gick i redigeringen till varandra och kollade så här 

”Åh hur går det för er?” ”Å va coolt” ”Gud vad bra det blir” typ så där också. Jätteroligt för man 

var så himla nyfiken på hur det gick för alla andra.  

Lena: Mm, det var väldigt roligt. 
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Lena: Alltså vi boostade ju varandra också. Vi fick ju skitmycket energi av det för alla andra 

jobbade hårt, då ville ju inte vi vara, vi vill ju inta vara sämre i alla fall. 

Stina: Så då var det ju verkligen, alla som var där var ju verkligen motiverade till att bara göra 

det.  

Jag: Ja, säg någonting om när ni satt och klippte. 

Lena: Ja men då var ju alla engagerade. Du var ju inne mest. Men [en annan lärare] kom ju in 

och [gästläraren]… och tyckte och tänkte. Men dom kom ju in och så sa dom lite vad dom tyckte 

på ett mer kortare vis. Du satt ju mer med i klippningen. Och tittade och tänkte och var med 

liksom. 

Stina: Jag minns det som mestadels positivt också, alltså så här, jag kan inte minnas att jag 

tyckte att det var jobbigt på nåt vis utan det var ju inte så här ”Åh nej nu ska dom… Så att nu 

måste vi ändra nånting” Det var aldrig så utan jag minns det som väldigt positivt. Annars kan ju 

bedömning och liksom tittar vara ganska jobbigt att gå igenom. För att det ofta innebär att man 

måste ändra någonting. Så är det i verkligheten i alla fall.34  

 

I den här sekvensen berättar Lena att hon minns hur de först arbetat i de mindre grupperna för 

att sedan diskutera sina arbeten i helgrupp. Stina berättar att hon minns att de genom att ställa 

frågor grupperna emellan, diskuterat hur de skulle gå vidare med arbetet. Hon minns hur 

nyfiken hon varit på hur det gick för de andra och hur hon gått in till dem för att kolla in deras 

arbeten. Lena berättar att hon minns att alla grupper varit engagerade i varandras arbeten och 

hur mycket energi hon fått av det. Hon berättar också att hon minns att andra lärare engagerat 

sig i deras arbete och speciellt att jag ofta satt med i redigeringsarbetet, tittade och tänkte 

kring filmarbetet. Här kommer tjejerna in på det relationella i lärprocessen både vad gäller 

mellan mig och eleverna samt klasskamraterna emellan. Hur de genom att vara insatta i 

varandras arbeten drivits vidare i sin egen process. Som jag ser det kan man i enlighet med 

den socialkonstruktionistiska teorin här utläsa de kollektiva identiteterna i elevernas upplevda 

gemenskap i arbetet och lärandet kring detta. Jag utläser att i denna diskurs är platsen för 

samtal inte speciellt viktig eftersom ingen av tjejerna minns den speciellt mycket. Däremot är 

samtal och diskussion viktig för dem. Både Stina och Lena upplever att alla varit engagerade 

och hjälpt varandra framåt i arbetet. Även det att andra lärare engagerat sig upplever de som 

inspirerande. Stina minns detta som mestadels positivt och kommer återigen in på att de aldrig 

blivit tvingade till att välja bort eller ändra och kopplar detta till att det fungerar likadant i 

verkligheten. Jag tolkar detta som att hon med verkligheten menar den subjektsposition hon 

befinner sig i just nu; mediebranschen.  

 
                                                
34 Fokusgruppintervju med Stina och Lena, 2014-01-14. 
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Att	  lära	  sig	  på	  ett	  annat	  sätt	  
I slutet av intervjun ber jag Stina och Lena säga något om skillnader i arbetsmetod mellan att 

arbeta med rörlig bild som estetiskt uttryck och att skriva.  

 
Lena: Ja men alltså, vi båda har ju alltid tyckt att det varit roligt, alltså det finns någonting 

väldigt kreativt i att skriva också men inte på samma sätt när det kommer till uppsatser och sånt. 

Om man skriver till… alltså man använder kameran så får man ju ändå vara kreativ på ett annat 

sätt för att berätta det man vill, det finns ju så oändligt många fler möjligheter att få fram sitt 

budskap än genom att skriva det på ett uppsats-sätt, annars ska man ju berätta saker genom att 

skriva en novell typ, men det fick vi aldrig göra. Men det hade jag säkert också tyckt varit 

jättekul. Men det är ju bara någonting att uttrycka sig på ett mer konstnärligt kreativt sätt. Som 

gör att man kanske glömmer bort att man lär sig nånting under tiden. 

Stina: Alltså, att ska man tänka… så var det ju lite så här, att man lurar ungdomar att tänka 

[skratt] Lite längre liksom. Utan att dom vet om det.35  

  

 

Lena beskriver filmarbetet som mer kreativt än att skriva och tycker att det ger fler 

möjligheter till att berätta det man vill. Hon säger också att detta är ett mer konstnärligt sätt att 

arbeta och att det i sig gör att hon glömmer bort att hon lär sig något under tiden. Stina ser [i 

positiv mening] filmarbetet som ett sätt att få unga att tänka lite längre utan att de märker att 

de lär sig något. Stina och Lena menar att detta sätt att arbeta är ett annat sätt att lära. I 

diskursen filmarbete i skolan ser jag detta som att de ger uttryck för att den relationella 

estetiska lärprocess som de fått tillgång till har gjort att de jämför arbetsmetoden i sitt 

filmarbete med att skriva och menar att detta sätt att lära för dem har fungerat lika bra. Här 

belyser Stina och Lena enligt mig uppfattningen om att man i skolan lär sig genom att läsa 

böcker och göra prov samt att kunskaper inte ska läras på ett roligt sätt.  

 

Intervju	  med	  Bea	  
Den andra intervjun sker en torsdagskväll klockan 18.00. Bea befinner sig utomlands för 

studier och vi har avtalat en tid för intervju via internettjänsten Skype. Jag har stressat hem 

från jobbet för att hinna i tid och hon har nyss vaknat. Min upplevelse är att jag fortfarande 

känner stress då vi kopplat upp oss och fått kontakt. Vi inleder samtalet med att prata om våra 

respektive livssituationer innan jag börjar intervjun. Det kanske är stressen som gör att vi 

endast kommer att tala om en av hennes urvalsbilder eller så beror det på att vi genom denna 

                                                
35 Fokusgruppintervju med Stina och Lena, 2014-01-14. 
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enda bild kommer igenom alla frågorna. Intervjun med Bea blir kortare än den med Stina och 

Lena. Hon minns inte speciellt mycket av arbetsprocessen och jag upplever intervjun som lite 

trög i starten. Bea förstår inte riktigt mina frågor och kanske är det själva intervjusituationen 

via Skype som gör att det känns lite svårare att få ordentlig kontakt. Jag upplever datorn som 

ett filter mellan Bea och mig. 

Styrkan med skypeintervjun är att den överhuvudtaget kan ske och att vi båda är ensamma i 

våra respektive rum. Det skulle då kunnat ligga en styrka i att vi koncentrerat kan samtala 

men det finns störningar omkring Bea i hennes hemmiljö vilket påverkar intervjusituationen. 

Hon blir avbruten minst en gång av en kamrat som vill komma in och berätta en sak. En 

annan störning är tekniken i och med upplevelsen av tidsfördröjning samt att ljudet inte riktigt 

synkar med munnen när jag ser henne på skärmen.  

 

Att	  förverkliga	  sina	  idéer	  
Jag ber Bea berätta om hur hon minns arbetsmetoden och processen. 

 
Bea: Ja, vi ritade hur bilderna skulle se ut på papperet liksom. Jag kommer ihåg att det hjälpte 

till att se en större bild utav det man ville göra. Alltså hur man skulle filma för att man … Att 

man kunde se en färdig produkt fast man inte hade börjat än. 

Jag: Hur upplevde du att jobba med rörlig bild?  

Bea: Det jag kommer ihåg är att man fick jobba väldigt praktiskt jämfört med dom andra 

ämnena. Så tyckte jag att det var helt fantastiskt. Och att man fick göra någonting eget. Att man 

fick komma med egna idéer. Och förverkliga dom liksom. Om det har med arbetssätt eller om 

det du vill veta, det vet jag inte men det kommer jag ihåg att det tyckte jag var roligast. Att ens 

egna idéer blev framlyfta liksom.  

Jag: Ja? Hur blev dom framlyfta på för sätt?  

Bea: Nej men om ni tog fram olika teman och sånt där och sen så fick vi göra på vårt egna sätt 

och använda våra egna idéer. Det var inte så här att man fick en uppgift tilldelad till en ”så här 

ska ni göra” utan det var ”så här kan ni tänka” och ”så här går det till”. Gör er egen grej 

liksom.36 

 

I den här sekvensen beskriver Bea arbetsmetod och process. I arbetet med film förklarar hon 

hur gruppen jobbat med storyboard och minns detta tydligast i arbetsprocessen. Detta sätt att 

rita upp sina idéer innan själva filmarbetet satte igång, hade hjälpt henne att överblicka hur 

filmen skulle bli i slutänden. I doktorsavhandlingen Att göra skillnad beskriver Fredrik 

                                                
36 Skypeintervju via dator med Bea 2014-03-06. 
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Lindstrand rörlig bild-arbetets olika moment och urval av idéer vilka bidrar till arbetets 

utveckling. Här konstaterar han att ungdomar i sitt reflekterande arbete med bildmanus 

successivt börjar tänka på sitt arbete som en multimodal helhet.37 Multimodalitet beskrivs av 

Lisa Öhman-Gullberg som utgångspunkten för all kommunikation, det vill säga av en 

sammansättning av skilda uttrycksformer.38 Här kommer Bea in på den målrelationella 

estetiska lärprocessen.39 I förberedelserna med filmen har hon känt sig framlyft i sitt idéarbete 

och att hon fått hjälp att se målet genom att rita bildmanus. Här belyser Bea det utrymme för 

kreativitet som möjliggörs i en estetisk lärprocess och som kanske inte finns i andra 

lärprocesser i skolan. Bea talar även om att hon inte upplevt att hon blivit tillsagd vad som var 

det ”rätta” sättet att lösa problem utan på ett mer relationellt sätt fått råd om sätt att göra det 

på. I sin elevposition tyckte hon att det var roligt att arbeta praktiskt med lärandet utifrån egna 

idéer. Jag utläser inte att Bea har haft behov att i filmarbetet ha självbestämmande eller vara 

unik.40 Däremot kan jag se diskursen, att vilja lära sig och en viktig betydelse i att bli sedd 

genom den relationella estetiska lärprocessen. Även upplevelser och känslor är betydelsefulla 

i Beas tal om arbetsprocess. 

 

Att	  bolla	  idéer	  
Jag ber Bea berätta om hon minns hur vi arbetade metodiskt med lärprocessen i filmarbetet.  

 
Bea: Ja, fast även om vi var i stor grupp var vi alltid uppdelade i smågrupper i det, så det var 

liksom inte att det inte fanns tid för var och en utan du pratade ju från grupp till grupp.  Man 

bollade idéer liksom.  

Jag: Mm… kommer du ihåg hur idéerna lyftes?  

Bea: Nä men om det vi skulle göra. Nu kommer jag inte ihåg hur det såg ut heller alltså eller hur 

det gick till. Om du tog fram ett tema och sa ”Nu ska vi göra det här” eller vad… Vi fick göra 

som vi ville men eh… alltså det var väl att du kom med teman och så fick man prata och 

problematisera om vad det var vi tänkte liksom.  

Jag: Mm  

Bea: Och så presenterade vi det för varandra. 

Jag: Hur kändes det att sitta i helgrupp och berätta om vad man skulle göra? 

                                                
37 Lindstrand, Fredrik (2006). Att göra skillnad. Göteborg: Intellecta Docusys. s. 133. 
38 Öhman-Gullberg, (2006) Movere Att sätta kunskap i rörelse, Malmö: Malmö högskola. s. 33. 
39 Lind (2010). s. 355. 
40 Jmfr Illeris (2005).  
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Bea: Det är nog bara bra tror jag, att presentera sina idéer. Dels så får man idéer från andra och 

sen så kan folk komma med sina inputs utifrån, även fast dom inte tillhör ens grupp liksom.41 
 

Här beskriver Bea arbetsmetoden att vi problematiserade arbetet i helgrupp. Hon tyckte att det 

varit positivt att få input av kamraterna, att varje grupp presenterade sin process och bollade 

idéer mellan varandra. Utifrån teorin relationell lärprocess synliggörs här hur det relationella i 

lärande tog form i praktiken eftersom andra gruppers idéer dryftades vilket gav inspiration. 

Diskursen om en handledande arbetsmetod uttrycks här genom Beas sätt att beskriva hur 

idéerna presenterades, bollades och problematiserades och hon låter förstå att hon tycker om 

att kunskapen är i rörelse och inte fastlåst i den egna gruppens arbete, eller på det på förhand 

givna. Hon uttrycker detta som att de fick göra som de ville och sett genom perspektivet 

målrelationellt i lärande, upplevs detta enligt mig, genom elevernas självbestämmande i 

lärandediskursen. 

 

Minnet	  av	  mötet	  
Filmen Bea var med och producerade för sex år sedan handlar om asylsökande i väntan på 

besked om uppehållstillstånd från Migrationsverket. I filmsekvensen berättar en man om sitt 

hemland och hur han upplever sin nuvarande situation. Jag börjar intervjun med att visa Bea 

hennes urvalsbild genom webb-kameran och jag ber henne berätta varför hon valt just den 

bilden.  
  

Bea: Den bilden där, där sitter han typ och gråter. Dels så kommer jag ihåg att det var så himla 

rörande av det han, alltså det han sa. För han satt och berättade hur rörd han blev av det, att han 

började gråta av hans berättelse, av det han sa. Och sen kommer jag ihåg att när vi skulle sätta 

ihop det där så ville vi klippa när han hade pratat färdigt. Men blev tillsagda att vi måste vänta 

tills han har andats ut, jag kommer ihåg att vi skulle klippa långt efter så att vi skulle få med 

hans känslor, det hade inte vi tänkt på.42  

I den här sekvensen minns Bea mötet med en av de personer hon träffade under sitt 

filmarbete. Det är den här personen hon minns allra tydligast. I Beas tal om arbetsprocess är 

det mötet hon minns. Hon berättar också hur gruppen under redigeringsarbetet blivit tillsagda 

att invänta intervjupersonens känslor innan de skulle klippa i sekvensen och att de inte tänkt 

på att detta varit viktigt [för bildberättandet]. Här kommer hon in på lärprocessen och som jag 

förstår henne tycker hon att hon blivit tillsagd hur hon ska klippa filmen men att detta varit 
                                                
41 Skypeintervju via dator med Bea 2014-03-06. 
42 Ibid. 
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positivt eftersom de själva inte tänkt på det. I den här situationen upplevs inte det relationella i 

lärprocessen utan elevgruppen får tillsägelse hur de ska göra för att stärka bildberättelsen och 

att de i det här redigeringsarbetet med tanke på dramaturgin, bör vänta in personens 

känslouttryck. Det handlar dock även om Beas känslor i den relationella estetiska 

lärprocessen utanför skolan vilken innebär möjligheter till oväntade upplevelser och 

situationer i lärandet. Beas tal om mötet och de känslor det väckte anser jag formar innehållet 

i en relationell estetisk lärprocess eftersom detta är ett lärande i sig. 

 

Det	  visuella	  arbetet	  	  	  
Jag ber slutligen Bea säga något om hennes syn på skillnader mellan att arbeta med rörlig bild 

i lärprocessen och att skriva.  

 
Bea: Det mycket mer visuella… alltså jag tror det påverkar en mycket mer … än att skriva. För 

jag tror att bild är ett mycket starkare … vad säger man? … medie. 

Jag: Mm 

Bea: Det är så mycket mer, alltså, bara genom att skriva så kan man absolut få förståelse för det 

men jag tror att det inte alls är samma sak. Det är ju inte samma text. Eller det är mer text att 

använda sig av bild.  

Jag: Kommer du ihåg hur mycket material ni hade när ni kom tillbaka till skolan? 

Bea: Inte exakt men mycket mer än det man faktiskt använde.  

Jag: Ja, om man tänker på det materialet, det ni valde bort, skulle du kunna komma ihåg 

någonting utav det idag?  

Bea: Eh, nej det tror jag inte, jag tror jag kommer ju ihåg … jag kommer fortfarande ihåg själva 

samtalen med dem som vi träffade och hur det gick till och vad som sades men… eh, men man 

var ju tvungen att vara väldigt selektiv och välja ut det viktigaste eller det som styrker dig … 

Mer som ett intryck än exakta data liksom. Hela det mötet när vi satt och filmade kommer jag 

ihåg.43  

 
Här berättar Bea att hon tycker arbete med estetiska uttryck inom bild påverkar henne mer än 

att till exempel skriva en text. Hon tycker det går bra att lära sig något genom att skriva en 

text men att bild är ett starkare medium. Som jag förstår henne ser Bea i det här excerptet det 

visuella som ”mer än” text, något som lyfter det textuella arbetet till högre lärandenivå. 

Bea minns inte innehållet i det filmade materialet mer än att detta varit mycket mer 

omfattande än vad som kom till användning. Hon har ett intryck av att urvalet i filmmaterialet 

var omfattande och att det gällde att vara selektiv för att få med det som var viktigast för 

                                                
43 Skypeintervju via dator med Bea 2014-03-06. 
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gruppens berättelse. Hon återkommer här till minnet av mötena med de informanter hon 

träffat för intervju och vad som kommit fram genom samtalen med dem. Beas 

subjektsposition som elev är att i en intervjusituation lyssna till sin informant och att i det 

mötet lära. Bea uttrycker att hennes sätt att lära inte är att komma ihåg allt innehåll i ett 

material. Vad hon däremot minns är det som sagts och detta gör hon genom att möta andra 

personer. Detta är en viktig komponent i diskursen lärsituation och enligt den 

socialkonstruktionisktiska teorin är detta ett mellanmänskligt sätt att lära genom en relationell 

estetisk lärprocess.  

 

3.	  Tolkning	  och	  resultat	  
 

I min undersökning har jag utgått från frågor hur före detta elever talar om den arbetsmetod 

de fick tillgång till i rörlig bild och hur de beskriver sin arbetsprocess i filmarbetet. I min 

tolkning utgår jag från Faircloughs teori om diskursordning och skiljer på handledande 

arbetsmetod och arbetsprocess. Jag beskriver undersökningen med fokus på dess 

frågeställning; hur de före detta eleverna talar om den arbetsmetod och arbetsprocess de fick 

tillgång till i ett ämnesintegrerat projekt med samhällskunskap och rörlig bild.  

 

Diskursen	  handledande	  arbetsmetod	  
Den gemensamma nämnaren i vad de före detta eleverna talar om är det handledande 

arbetssättet. Samtliga informanter tycker att kreativiteten lyftes fram genom diskussioner om 

filmarbetenas fortskridande, diskussioner som fördes både i helgrupp och mindre grupper. De 

uttrycker att de genom dessa diskussioner blev insatta i varandras arbeten vilket var en 

drivkraft i deras egen process. I informanternas tal visade sig diskursen om en handledande 

arbetsmetod innebära att de upplevde att de inte blev tillsagda hur skulle göra på rätt sätt utan 

att de i stället fick råd och handledning om hur man kunde tänka och sedan fick välja. I 

enlighet med Linds teori om den relationella estetiska lärprocessen talar inte eleverna om 

arbetet som linjärt, utan som förhandling och omförhandling som pågick kontinuerligt i 

processen. Detta resonemang grundar sig i en relationell praktik såtillvida att jag gav respons 

och att eleverna fick lov att alltid kommentera och reagera på den. Stina uttrycker detta med 

att säga; 



 29 

Vi [fick] ändå säga vår mening och tänka så här ’fast vi tycker att det blir bättre så här’ och 

då så här ’ja ja men tycker ni det så får ni göra så men jag skulle flyttat den lite hit’ och då 

gjorde vi det, vi flyttade liksom, vi kompromissade. Vi flyttade litegrann men fick behålla det 

som vi hade tänkt det liksom. För att det var fortfarande vår film.44 
 

Detta ger enligt mig uttryck för en viktig del i den estetiska lärprocessen.45 

 

Samtliga informanter talar om att de tyckte det var bra att presentera sina idéer för varandra. 

Bea uttrycker detta i sitt resonemang;  

 

Det är nog bara bra tror jag, att presentera sina idéer. Dels så får man idéer från andra och 

sen så kan folk komma med sina inputs utifrån, även fast dom inte tillhör ens grupp liksom.46  

 

Här synliggör Bea diskursen om en handledande arbetsmetod genom att tala om hur vi 

diskuterade elevernas arbetsprocesser som härigenom synliggjordes för dem sinsemellan. Jag 

såg våra diskussioner som att var och en av eleverna fick tillfälle att dryfta sina idéer och 

eventuella problem. Därigenom kunde eleverna vara både ledare av sin egen och följare av 

andras processer. Jag hade en tydlig expertfunktion som lärare men i min handledande 

arbetsmetod var jag ledare samtidigt som följare och försökte i diskussionerna ställa öppna 

frågor för att eleverna skulle hitta sina egna vägar. Lind beskriver denna praktik som att 

deltagarna har rörliga positioner i processen där alla är likvärdiga parter. 47  

Lenas tal om arbetet i redigeringsrummet ger också uttryck för diskursen handledande 

arbetsmetod;  

 

Det var det som var grejen att, vi jobbade och du kom in och hade dina synpunkter och en 

väldigt öppen diskussion, en avslappnad diskussion, över hur du tyckte att vi skulle göra och 

sen så fick vi fortsätta.  

 

Lena uttrycker även att det kändes som att vi jobbade tillsammans.48  

 
                                                
44 Se transkription ”Att välja själv”. 
45 Jmfr Lind (2010). 
46 Se transkription ”Att bolla idéer”. 
47 Jmfr Lind (2010). 
48 Se transkription ”Att välja själv”. 
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Detta är enligt mig en viktig funktion i den estetiska lärprocessen och det bör understrykas att 

arbetsmetoden inte på något sätt ska uppfattas som flummig. Däremot kan man som jag ser 

det koppla detta till hur man utvecklar elevernas sociala kompetenser inför framtida yrkesliv. 

Stina belyser verkligheten ett par gånger under intervjun. När hon talar om hur hon ser på 

kreativitet säger hon;  

 

Om man jobbar kreativt så kan man inte gå in och säga så här, ’det här är fel’, utan då är det 

mycket bättre att i stället säga så här säga… ja handleda. Så här, ’har ni tänkt på att ni kan 

göra så här istället’? För att annars dödar man så lätt kreativitet. Det har jag märkt efteråt, 

att det är så.49  

 

Här beskriver Stina målrelationellt lärande och för att tala i termer om entreprenöriellt 

lärande, som ju i skolan ofta är en målrationell praktik, kan den relationella estetiska 

lärprocessen här ses som en praktik som också fungerar i arbetslivet. 

 

När Stina talar om hur hon ser på respons och bedömning berättar hon om sin farhåga när vi 

lärare kom in i redigeringsrummet;  

 

Åh nej nu ska dom… Så att nu måste vi ändra nånting. Det var aldrig så utan jag minns det 

som väldigt positivt. Annars kan ju bedömning och liksom ”tittar”, vara ganska jobbigt att gå 

igenom. För att det ofta innebär att man måste ändra någonting. Så är det i verkligheten i 

alla fall.50  

 

I talet om arbetsmetod ger Stina här uttryck för diskursen om handledande arbetsmetod men 

ger även här ett kvitto på att arbetsmetoden fungerar ute i verkligheten.  

 

Diskursen	  arbetsprocess	  
Bea talar om förarbetet med bildmanus och tycker att det förberedande arbetet hjälpt henne att 

formulera sina idéer och skaffa sig en bild av slutresultatet. Detta kan kopplas till 

målrelationellt lärande.51 Bea beskriver att gruppens arbete med storyboard synliggjorde deras 

                                                
49 Jmfr Gy1,1 gymnsiereformen (2011), s. 8 f. 
50 Se transkribering ”Gemensamma diskussioner”. 
51 Jmfr Lind (2010).  
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idéer om hur de skulle forma filmens dramaturgi och att hon i detta fick en tydlig bild av hur 

de skulle gå vidare i filmprocessen. Hon säger;  

 

Man kunde se en färdig produkt fast man inte börjat än.  

 

I detta ger hon uttryck för att hon i arbetsprocessen, där målet var att göra en dokumentärfilm, 

hade formulerat och diskuterat deras idéer om filmens innehåll i en målrelationell praktik. 

Detta innebär att man i den relationella praktiken diskuterar hur innehåll och form ska föra 

eleven fram till målet. Lind beskriver det som en förhandling mellan styrningen mot målet 

och det relationella lärandet.52 

 

Stina och Lena berättar hur de engagerat sig i och lagt mycket tid på sin research inför 

intervjun för att kunna ställa bra frågor. Detta gjorde att de varit väl förberedda inför mötet 

och fått med sig ett gediget filmmaterial att välja ur. De hade upplevt detta som ett stort och 

tidskrävande arbete där de genom att de varit målinriktade kunde välja ur materialet utifrån 

sina väl genomtänkta frågor. Ibland kunde dock vissa frågor ställas på sin spets och de 

återberättar hur jag genom att uppmärksamma ett etiskt dilemma angående deras 

förhållningssätt till sin informant, hade fått dem att vända och vrida på detta. Lena uttrycker 

deras diskussioner sinsemellan;  

 

Här att vi var tvungna att tänka en gång till ’Gör vi verkligen det? Alltså är det det?’ och 

slutligen att de kommit fram till att behålla sekvensen vilket de fortfarande anser som rätt 

beslut. Lena ger uttryck för detta med att säga;  

 

Det [var] ju ett väldigt genomtänkt beslut att behålla det där.53  

 

Detta kan ses som ett uttryck för diskursiva drag inom en relationell estetisk lärprocess 

eftersom förhandlingen här sker genom en öppen fråga som eleverna ska reflektera över 

tillsammans och dra slutsatser kring. 

 

Samtliga informanter talar om arbetsmetoden som handledande och kommer på så sätt in på 

det relationella i arbetsprocessen, både mellan mig och eleverna samt klasskamraterna 
                                                
52 Ibid. 
53 Se transkription ”Förberedelser, val och urval”. 
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emellan. Denna diskurs, handledning genom diskussion, har gett dem inspiration och energi i 

arbetsprocessen. Att få arbeta utifrån egna idéer och ”bolla dem” med andra personer, säger 

Bea har gjort att hon känt sig framlyft.54  

Att alla eleverna var engagerade är Lenas uttryck för hur betydelsen av dessa diskussioner 

gett energi och drivkraft i sin arbetsprocess.55 

 

Ett	  sätt	  att	  lära	  utan	  att	  man	  tänker	  på	  det	  
I en diskussion under intervjun talar Stina och Lena om att de genom arbetet i rörlig bild har 

lärt sig på ett annat sätt och uttrycker att;  

 

Man lurar ungdomar att tänka lite längre liksom. Utan att dom vet om det.56  

 

I diskussionen om att lära utan att man tänker på det, uttrycks färdigheter som att 

kompromissa och att jobba tillsammans.57 Dilemman som att förhålla sig till källor på ett 

etiskt rättfärdigt sätt och att noggrant förbereda sig för möten med personer utanför 

skolvärlden är färdigheter som kan ses som ett sätt att lära utan att man tänker på det.58 När 

Lena jämför visuellt och textuellt skolarbete beskriver hon det visuella som mer kreativt och 

tycker att det ger fler möjligheter till att berätta det man vill. Hon säger också att detta är ett 

mer konstnärligt sätt att arbeta och att det i sig gör att hon glömmer bort att hon lär sig något 

under tiden. De är överens om att arbetet med rörlig bild är ett annat sätt att lära, som fungerar 

lika bra som textuellt skolarbete.59 Bea talar om att bild påverkar henne mer än när hon ska 

skriva en text. Hon tycker det går bra att lära sig något genom att skriva en text men att bild är 

ett starkare medium.60 Här talar samtliga informanter om det visuella arbetet som mer kreativt 

än det textuella. Enligt Linds teori om den relationella estetiska lärprocessen är det just 

kreativiteten och att det måste hända något i det praktiska idéarbetet för att kunskap ska 

aktualiseras i ett estetiskt lärande.61 

                                                
54 Se transkription ”Att förverkliga sina idéer”. 
55 Se transkription ”Gemensamma diskussioner”. 
56 Se transkription ”Att lära sig på ett annat sätt”. 
57 Se transkription ”Att välja själv”. 
58 Se transkription ”Förberedelser, val och urval”. 
59 Se transkription ”Att lära sig på ett annat sätt”. 
60 Se transkription ”Att bedöma det visuella arbetet”. 
61 Jmfr Lind (2010). 
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4.	  Slutdiskussion	  
Jag har undersökt vad före detta elever talar om när de samtalar med mig om ett 

ämnesintegrerat filmprojekt mellan rörlig bild och samhällskunskap. Jag vill belysa hur de ser 

på den arbetsmetod de fick tillgång till i arbetsprocessen samt även hur de ser på bedömning 

av innehållet i ett ämnesintegrerat filmarbete. I det här avsnittet reflekterar jag över resultatet.  

 

Diskursiva praktiker 
I Gy11, gymnasiereformen 2011 beskriver Skolverket att det är skolan och lärarens ansvar att 

utveckla varje elevs sociala kompetens och förmåga att kommunicera. Detta tillsammans med 

att reflektera över sina kunskaper, kritiskt granska, värdera och lösa problem är redskap som 

eleven ska kunna använda som medborgare och i sitt yrkesliv. De ska känna tillit till sin egen 

förmåga, lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra.62 Det är därför av 

vikt att, som också Fairclough uttrycker det, blanda kreativa diskursiva praktiker i en 

”interdiskursiv mix”.63 I min undersökning talar de före detta eleverna om vikten av att hålla 

kreativiteten levande och att de upplevt att den handledande arbetsmetoden med en 

fortlöpande diskussion av hur arbetsprocessen pågick, är något de tagit med sig in i yrkeslivet. 

De upplever att de jobbat tillsammans med läraren och klasskamrater och att detta varit 

betydelsefullt för självutvecklingen i deras lärande. Den diskurs de här beskriver är en 

relationell estetisk lärprocess. De uttrycker handledningen och diskussionerna i rörlig bild-

processen som ett sätt att lära utan att man tänker på det och detta ser jag som de 

överordnade diskurserna i mitt arbete som lärare. Min arbetsmetod i rörlig bild var att låta 

varje elev komma till tals i sitt arbete och sin lärprocess och att genom diskussioner få ge 

utlopp för tankar, förkunskaper och idéer. Jag ville genom relationell handledning styra dem 

mot målet och genom detta ge dem tillfälle att utveckla nya kunskaper. För att detta ska 

fungera måste man som lärare och handledare, enligt mig, ta sig tid att sätta sig ner och 

samtala, diskutera och reflektera med elevens lärandeprocess i fokus. Genom gemensam 

reflektion, enskilt och i grupp säger de före detta eleverna att de lärde sig att kritiskt granska, 

värdera och lösa problem. Eleverna utvecklade genom detta sin självtillit, menar jag. Denna 

interdiskursiva mix av kreativa diskurser gjorde att eleverna kunde utveckla självförtroende i 

lärandet. I min undersökning synliggör mina informanter att arbetsmetoden fungerar och att 

eleverna härigenom utvecklat förmågor som de har användning för i yrkeslivet. 

                                                
62 Jmfr Skolverket, (2011). 
63 Jmfr Winter Jørgensen & Phillips, (2000). 
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Estetiska lärprocesser 
Marner och Örtegren talar om vikten av att upphäva dikotomin i estetiska lärprocesser.64 Med 

detta menar de uppdelningen mellan teoretiska och praktiska ämnen. Detta innebär att 

eleverna får möjlighet att lära sig i ett vidare perspektiv och att de i det redan bekanta kan 

betrakta det obekanta på ett konstruktivt sätt. I detta uppstår en positiv konflikt där lärandet 

kan ses med nya ögon. Om man ser detta vidare perspektiv som målet i sig kan man som Lind 

uttrycker det, se lärandet som målrelationellt.65 Man kan se en estetisk lärprocess som att den 

inte handlar så mycket om att härma andra konstarter, utan mera om att utifrån en idé, skapa 

en händelse som utvecklar kunskap. Här ses processen som minst lika viktig som den färdiga 

produkten. 

När informanten Bea talar om sitt filmarbete minns hon mötet med de personer hon 

intervjuade. Filmen skulle handla om mänskliga rättigheter och hon träffade personer som 

kommit till Sverige för att söka asyl. Det hon talar om angående arbetsprocessen och vad hon 

minns, är vad dessa personer berättar. Vad hon däremot inte minns så mycket av är vägen dit, 

det vill säga själva filmprocessen i sig. Det jag vet är att hon tillsammans med sin grupp har 

tagit reda på så mycket de kunnat om flyktingfrågan och asylförfaranden innan de begav sig 

iväg till intervjuerna. Jag menar att denna diskurs kan beskrivas som en estetisk relationell 

lärprocess i sig eftersom mötet för Bea införlivar det hon ska lära sig om, det vill säga 

mänskliga rättigheter. 

Bea minns även hur gruppen arbetade med bildmanus innan de satte igång med själva 

filmandet. Genom diskussioner om vilka personer och platser de skulle besöka utformades 

deras filmidé först på papper som ett storyboard. Detta arbete hade hjälpt henne att se målet 

på ett tydligare sätt. Här ges ett tydligt exempel på hur målrelationell praktik kan se ut.  

 

Reflektioner kring subjektspositioner 
Enligt Illeris teori ser jag i tjejernas beskrivningar diskursen om ungdomars behov av 

självbestämmande och att vara unika.66 De lyssnade på mig när jag undervisade men valde 

sedan att göra som de själva ville för att göra filmen till sin egen. Här belyser de 

subjektspositioneringen elev-lärare i skoldiskursen vilket är en viktig del i min handledande 

arbetsmetod såtillvida att jag genom diskussioner vill att de ska utveckla självtillit. 

                                                
64 Jmfr Marner & Örtegen, (2003). 
65 Jmfr Lind, (2010). 
66 Jmfr Illeris, (2005).  
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Mina informanter och jag skrattar ofta under intervjun. Detta ger enligt mig uttryck för de 

subjektspositioner vi hade i skoldiskursen. Jag som lärare och de som elever. De lyssnade på 

mina råd men valde själva efter lite kompromissande hur de ville ha det. De 

subjektspositioner vi sitter i nu, vid intervjun, är att jag fortfarande är deras lärare i rörlig bild 

vilket de har en viss respekt för men att de samtidigt numera arbetar i mediebranschen vilket 

gett dem ytterligare insikt och kunskaper i berättarteknik. De ger mig rätt samtidigt som de 

ger uttryck för att de är medvetna om sina respektive utvecklade kunskaper.  

 

Reflektion om bildämnets roll 
De frågor jag hade innan jag gjorde min undersökning var vad mina före detta elever talar om 

utifrån arbetsmetod och arbetsprocess. Det jag fått veta är att de tycker att handledning och 

diskussion gett näring till deras lärande. De talar om att de genom rörlig bild-arbete lärt sig ett 

teoretiskt innehåll utan att de tänkt på det och att de gjort detta på ett annat sätt än vad som är 

brukligt i ämnesteoretiska kurser. Informanterna talar om filmarbetsprocessen som ett sätt att 

lära sig samarbeta, granska, värdera och lösa problem, reflektera och kommunicera. De 

beskriver att de i sina yrkesprofessioner har användning för den arbetsmetod de fick tillgång 

till genom filmarbetet och det gör att jag kan se att den relationella estetiska lärprocessen 

fungerar i praktiken även utanför skolan. De redskap som Skolverket beskriver som 

nödvändiga för kommande arbetsliv; reflektera över sina kunskaper, kritiskt granska, värdera 

och lösa problem, social kompetens och kommunikativ förmåga införlivas genom en 

relationell estetisk praktik, en målrelationell praktik det vill säga en handledande diskurs. 

Jag vill här lyfta frågan om bildämnets roll. I perspektiv av att estetiska lärprocesser och 

bildämnet i sig ofta ses som en ”hjälpgumma” för teoretiska ämnen eller som en stunds vila 

från ämnen som anses som mer viktiga, kan jag förstå att estetisk verksamhet och andra 

bildkurser lyfts bort ur gymnasieskolan. Men om man däremot ser den relationella estetiska 

lärprocessen i ett målrelationellt perspektiv där elevernas lärande lyfts och bärs fram genom 

reflektion som ger nya och fördjupade kunskaper, måste man inse att det är viktigt på många 

sätt för varje enskild individ att få tillgång till detta.  

Nya frågor som väckts genom min undersökning är hur ämnesteoretiska lärare i textbaserade 

kurser ser på bedömning i ämnesintegrerade projekt. Undersökningen har också väckt mitt 

intresse för hur andra rörlig bild-lärare arbetar med metod och process i ämnesintegrerade 

projekt. Och inte minst är jag intresserad av hur det entreprenöriella lärandet ser ut i 

skolverkligheten. Är det målrationellt eller målrelationellt? 
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Otryckta källor: 

Fokusgruppintervju av Terrie Warren i dennes hem, 1 februari 2014 med två före detta elever 

här kallade Lena och Stina. 

Skypeintervju av Terrie Warren via dator 6 mars 2014 med en före detta elev vilken här kallas 

Bea. 
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Bilaga 1 
 
 
Terminsplanering   HT-07 MPR 1202 
 
v. 45 Intro; Angeläget                                                                                             Terrie 
v. 46 Pitchning: Angeläget                                                                Terrie + Gästlärare 
v. 47 Research                                                                                   Terrie + Gästlärare 
v.48 Filma                                                                                                              Terrie 
v.49 Fortsatt projekt:                                                                                           Terrie 
v. 50 Fortsatt projekt:                                                                                             Terrie 
v- 51 Logga in material: Angeläget                                                                        Terrie 
 
Jullov 
 
Terminsplanering  VT-08  MPR 1202                       
 
v. 2 Bearbetning inloggat material                                                                 Gästlärare 
v. 3 Redigering                                                                                                     Terrie 
v. 4 Redigering                                                                                                     Terrie 
v. 5 Respons + redigering                                                                              Gästlärare 
v. 6  Slutredigering                                                                                              Terrie 
v. 7 Konvertera till DVD + Fylla i alla papper                                                Terrie 
v. 8 Deadline Göteborg                                                                                       Terrie                                                                   
 
Sportlov 
 
v. 10 Efterbearbetning: Editera till DV + DVD + göra fodral 
 
 
Påsklov 
 
Filmfestival Göteborg???                                                                           Terrie 
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Bilaga 2 

 
 
 

Marners & Örtegrens tabell i vilken de visar skillnaden eller snarare påvisar trådarna mellan instru-
mentella läroprocesser mot estetiska läroprocesser.

INSTRUMENTELLA
LÄROPROCESSER

ESTETISKA
LÄROPROCESSER

Eleven som en behållare för kunskap

Läraren som förmedlare av redan färdig 
kunskap

Enstämmig skolmiljö 

Fakta

Atomisering

Fast textbegrepp

Svar utan frågor 

Automatiserad kunskap 

Reproduktion

Snävt kunskapsbegrepp 

Ytkunskap

Förväntad kunskap 

Fasta begrepp

Entydig kunskap

Eleven som medskapare i en kunskapsprocess

Läraren som iscensättare av kunskapssituationer

Flerstämmig skolmiljö

Upptäckt

Transfer, överskridning

Vidgat textbegrepp, multimodalitet 

Kunskap ur dialog 

Främmandegörande kunskap 

Kreativitet

Vidgat kunskapsbegrepp 

Djupkunskap 

Förvånande kunskap 

Skapande begrepp 

Mångtydig kunskap



 40 

Bilaga 3 
 

 


