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Vil du
bruke blogg i
opplæringen?
I en tidligere [tilt]-artikkel skrev jeg om utbyttet
elever har av å skrive blogger. I denne artikkelen
forklarer jeg hvordan du som lærer kan planlegge
og organisere arbeidet med blogger i opplæringen.
av Albertine Aaberge

Blogg som skolesjanger er ikke et etablert format. Det er
lærerens kjennskap til ulike funksjonaliteter i bloggteknologien
som setter rammer for hvordan man planlegger og følger opp
fagblogger brukt i opplæringen.
Det fins en rekke bloggtjenester å velge mellom. Jeg fore
trekker blogger.com, men også blogg.no og Wordpress.com blir
mye brukt i Norge. Blogg.no er kommersiell med reklame og
popularitetslister. Wordpress.com er noe mer komplisert å sette
seg inn i enn blogger.com og har ikke en like enkel løsning for
å knytte blogger opp mot hverandre. Blogger.com er et greit og
lettvint bloggverktøy å sette seg inn i for bruk i opplæring. Det er
enkelt å etablere en brukerprofil og velge en mal. Å sette i gang
med skrivingen av en blogg skjer på én, to, tre.
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Presentasjon av bloggverktøyet

Blogg som publiseringsverktøy er mest kjent fra fremsiden. Altså
den siden der innlegg blir lest og kommentert. Bloggen har gjerne
en tittel og undertittel, noen illustrerende bilder og/eller farger, og
en presentasjon av bloggforfatter. De fleste blogger er person
lige, selv om det også finnes eksempler på gruppeblogger. De
sist publiserte innleggene kommer opp øverst, og de har tittel
og brødtekst, og ofte lenker innleggene videre til andre steder på
nett. De kan også inneholde bilder, video eller presentasjoner, og
være både argumenterende eller presenterende. Et blogginnlegg
handler om ett enkelt tema, og er ofte ikke så veldig langt.
Når et blogginnlegg skal skrives, ser skjermen annerledes ut.
Baksiden av en blogg har en meny med valg for blant annet
utseende, moderering av kommentarer og statistikk for antall
treff på ulike innlegg. I publiseringsfeltet er det mulig å forma
tere det som blir skrevet, og du finner funksjoner for å sette inn
bilder og film i innlegget.

Ønsker du å få en ABC- innføring i bloggverktøyet,
kan du se videoveiledninger her:
http://www.vimeo.com/user2222096/videos/sort:alphabetic
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Tre viktige funksjoner

Når du har satt deg inn i de ulike grunnleggende funksjonene i
bloggverktøyet, er det særlig tre funksjoner som er særlig rele
vante å kjenne til som lærer: 1) Å legge flere forfattere til en
blogg, 2) å styre lesetilgangen til en blogg og 3) å følge andres
blogger fra bloggen.

En blogg eller hver sin blogg?

Dersom du ønsker at en klasse skal bruke samme blogg, kan du
invitere elevene dine som forfattere inn i en blogg du har opp
rettet. Du kan eventuelt opprette flere blogger, og fordele grupper
i klassen på flere blogger. Fordelen med en slik løsning, er at du
som lærer får administrere bloggene. Du får tilgang til å slette
og redigere innlegg og kommentarer, og du kan fjerne bloggene
fra nettet etter endt skoleår, dersom det er ønskelig. Det blir
dessuten ikke så mange blogger å holde rede på. Likevel vil nok
elever som har hver sin blogg få større innsikt i bloggverktøyet og
oppleve mer ansvar for sin egen blogg.

Styring av leserettigheter

På samme sted i Bloggers styringpanel, kan du bestemme
hvem som skal ha leserettigheter til bloggen. Noen få elever vil
trolig være skeptisk til å skrive åpent på nett, og det kan disku
teres om læreren har rett til å tvinge elever til å blogge (les her
f.eks: http://www.personvernskolen.no/node/329). Én mulig
løsning på dette er å be eleven gi deg leserettigheter, og ellers
stenge lesning av bloggen for andre.
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Hold deg oppdatert på flere blogger

Å knytte blogger opp mot hverandre er en funksjon det er prak
tisk å kjenne til. Du kan knytte elevblogger til en klasseblogg,
og du kan bruke bloggen din som en kanal for å følge faglige
interessante blogger eller nyhetskanaler utenfor skolen. Funk
sjonen finnes under Utseende/Sideelementer i styringspanelet.
Her må du trykke ’legg til Gadget’ og skrolle nedover vinduet
etter ’Bloggliste’.
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I dette tillegget kan du legge blogger til lista, og definere hvor
mye av innleggene som skal vises på bloggen. Med dette får
du rask oversikt over de siste innleggene som er skrevet i de
bloggene du har lagt inn i lista. Husk å sortere visningen etter
sist oppdatert blogg. (Det fins også egne tjenester for å abon
nere på blogger og andre RSS-kilder, f.eks Netvibes eller
GoogleReader, men det er en annen historie.)
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Didaktisk planlegging

Som med all annen undervisning, særlig hvis du metodisk
beveger deg litt utenom det du er vant til, er grundig planlegging
en sikker vei til et godt gjennomført undervisningsopplegg.
Og som de fleste vet, er grundig planlegging avhengig av god
kjennskap til og erfaring med læringsressurser og verktøy. For
mange er det derfor et dilemma å introdusere nye undervisnings
metoder med digitale verktøy.
Elevene er ofte raske på tastaturet, og har tilsynelatende god
datakyndighet, mens mange lærere som ikke er vokst opp med
datamaskiner, kvir seg for å gå løs på ukjente programmer
og verktøy. Samtidig vet vi at elever som regel ikke har god
kunnskap om og erfaring med håndtering av personvern og
opphavsrett. Kildesøk og kildekritikk knyttet til fagspesifikke
nøkkelord og tema er en arena der lærerne har sterk og stødig
kompetanse. Det er en av skolens oppgaver å styrke elevenes
digitale dømmekraft, og dette er god innfallsvinkel til bruk av
datamaskinen i undervisning for den teknisk usikre læreren.
Ved planlegging av undervisningsopplegg med nye digitale
verktøy, er erfaringen min at det er lurt å begrense utprøvings
perioden i omfang og tid. Det er viktig å orientere elever om
at dette er nytt, og være tydelig på hva læringsutbytte vil bli,
og hvorfor du tenker å bruke verktøyet i opplæringen.
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Blogg er først og fremst et verktøy, slik vi er vant til at papir
og blyant er verktøy i læringen. Vi er kjent med at papir og
blyant brukes til notater, gruppearbeid, innføring, skisser osv.
Det didaktiske planleggingsarbeidet til en lærer har på sett å
vis bestått i å planlegge hvordan papir og blyant skal bli brukt
sammen med andre læringsressurser i et strukturert opplegg
gjennom en eller flere skoletimer.
Slik er det også med bloggverktøyet, men fordi det ikke er en
usynlig redskap for oss, slik papir og blyant er blitt det – vi
tenker ikke lenger på de som læringsredskaper – må vi sette
av mer tid til å tenke gjennom og bli kjent med bloggverktøyet
før vi setter det inn i en undervisningssituasjon.

Organisering av bloggverktøyet

Til slutt vil jeg vise noen eksempler på hvordan skriving av
blogg kan organisereres. Gruppearbeid, mappevurdering,
meningsutveksling, prosjektarbeid og loggføring er bare noen
av undervisningsmetodene det er mulig å bruke bloggen til.
Lenken til en blogg kan enkelt legges inn i skolens LMS.
	
  

Skjermdump fra elevfagbloggen http://medieinfo.blogspot.com
(lukket for andre enn inviterte lesere)
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Prosjektblogg med elevgrupper som forfattere
Tid: 4–6 skoletimer
Vurdering: Språklig formidling,
faktainnhold
Organisering: Lærer lager en blogg
og inviterer inn elevene i gruppen
som medforfattere.

http://klassebloggfor1ab2011.
blogspot.com/

Lærerblogg med tilknyttet elevfagblogger som årsmappe
Tid: Hele skoleåret
Vurdering: Utseende og uttrykket
til en blogg, faglig innhold,
gjennomføring
Organisering: Lærer og elever
lager hver sine blogger, lærer knytter
elevbloggene til klassebloggen.

http://medieinfo.blogspot.com/
http://medieinfoblogging.blogspot.
com/

Elevlogg
Tid: Utplasseringstid
Vurdering: Faginnhold, formidling
gjennom tekst og bilder.
Organisering: Elevene lager hver
sine blogger, leverer lenke i en
innleveringsmappe i LMS.

http://andresoreide.blogspot.
com/2008_04_01_archive.html

Diskusjonsblogg med elever som forfattere
Tid: En fagdag om et tema
Vurdering: Muntlig oppsummering
og gjennomgang av faginnhold i
gruppa
Organisering: Lærer lager en blogg
og inviterer inn elevene i gruppen
som medforfattere.

http://mediaogminoritetar.
wordpress.com
(under arbeid)

Albertine Aaberge er medieviter fra Universitetet i Oslo og under
viser i mediefag ved Sogndal videregående skole, i tillegg til å
jobbe som Digital innovatør ved opplæringsavdelingen i fylket.
Hun er medforfatter av læreboka Mediemøter (Gan Aschehoug,
ny utg. 2009). Hennes egen blogg kan du besøke her:
http://www.aaberge.no/albertine/blogg.
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Læringsbloggen
– eleven som fagperson på nett
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Av Albertine Aaberge

Blogg er både et sosialt medie og en sammensatt tekst. Kombinasjonen gjør den til en
utmerket sjanger å ta i bruk i skolen. Brukt som
middel for tilegnelse av fagkunnskap, skaper
den et rom der elevenes presentasjon av fagstoff blir møtt med diskusjon og dialog.
Arbeidet med blogg øver elevene opp i å tenke
på hvordan tekstene deres blir lest av andre,
og gjennom å skrive kommentarer til andre, får
de ikke minst et mer bevisst forhold til hvordan
de kan bruke sosiale medier i fritiden.
– Femavsnittsteksten legger dere ut på bloggene deres, denne
gangen også med et illustrerende bilde. I neste uke skal dere
få kommentere blogginnlegg som elever ved Kongsberg
videregående skole har skrevet, og de kommer til å sende
kommentarer til dere.
Halvveis inn i skoleåret gir jeg elevene denne oppgaven. Selv
om elevene ikke har publisert mer enn tre-fire blogginnlegg
hver, er de familiære med bloggen som publiseringsplattform.
De har fått opplæring i å bruke bloggverktøy, og er nå i ferd
med å etablere en egen fagblogg. Der skal de få øve seg i å ha
en faglig nettidentitet som kan utfylle og nyansere nettbruken
elevene har på Facebook i fritiden. På bloggen skal de vise
faglig utvikling og refleksjon, og de må gjerne skrive på eget
initiativ dersom innholdet er faglig relevant.
Det viktigste kjennetegnet ved en læringsblogg er nettopp at
den blir brukt med fag og læring som rammer. Det er særlig to
egenskaper ved bloggverktøyet som gjør læringen annerledes
enn tradisjonelle læringsmåter. Først: Elevene legger stoffet
sitt åpent ut på nett, noe som gir arbeidet deres et poten
sielt publikum. Og for det andre er det veldig enkelt å skrive
kommentarer til hverandre på en blogg. Elevene kan gå i dialog
med hverandre og andre, og lære av å forholde seg aktivt til
andres tekster. Disse to tekniske egenskapene gjør bloggen
til et hensiktsmessig verktøy å bruke for læreren som vil gi
elevene sine erfaring med å lære, oppføre seg, delta og dele
på nett.
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Personvern

En viktig side
ved introduk
sjon av blogg
i skolen er
hensyn til
personvernet

Det er viktig helt fra starten av å gjøre elevene oppmerksomme
på at et innlegg på en blogg blir publisert offentlig. I denne
sammenhengen er det viktig å være klar over at skolen ikke
kan pålegge elever å føre en offentlig blogg i fagopplæring
(Se: http://www.personvernskolen.no/node/329). Enkelte elever
ønsker overhode ikke å publisere noe av arbeide sitt på nett, og
her må læreren åpne opp for alternativer. Ved vår skole har én
av elevene mine valgt å begrense tilgangen til sin blogg slik at
bare medelever har anledning til å lese den. En annen mulighet
er å la elever levere tilsvarende arbeid på skolens LMS. En
viktig side ved introduksjon av blogg i skolen er altså hensyn
til personvernet.
Blogging gjør det dessuten aktuelt å ta opp temaer som har
med personvern å gjøre. Jeg spør gjerne: ”Hvilke faglige
digitale spor ønsker du å legge ut på nett?” Og: ”Er det greit
å publisere bilder av medelever?” Hovedregelen er dessuten at
de bare bruker fornavn i bloggen og ellers holder tilbake andre
personopplysninger. Enkelte elever velger likevel å publisere
med fullt navn. De fleste elevene syns blogging er spennende
fordi de ikke jobber med det i mange fag. Jeg legger også
merke til at de blir motivert til å øke det faglige trykket når de
vet at andre skal lese og kommentere blogginnlegg de skriver.

Formidling

For læreren som introduserer blogg i en klasse, er det også
naturlig å gi opplæring i formidling. ”Hva ønsker du å formidle?
Hvem tenker du deg er målgruppen din? Vil en leser forstå det
du skriver og publiserer? Ønsker du spesifikke reaksjoner eller
tilbakemeldinger på det du skriver? Kanskje det er lurt å se over
en ekstra gang?” Det er ofte nødvendig å minne elevene om at
de bør forklare bakgrunnen for et innlegg. Et blogginnlegg er
en selvstendig tekst som skal kunne leses uten forkunnskaper
om situasjonen teksten oppstod i. Ofte hjelper det om elevene
forteller litt om hvilken oppgave de har fått og hvordan de har
valgt å løse den.
En blogg kan innholde skrift, bilder, levende bilder, presenta
sjoner og andre elementer hentet inn fra andre steder på nett.
Verktøyet er dermed godt egnet til publisering av sammensatte
tekster, og elevene får øvd seg i å tenke formidling og integre
ring av flere kommunikasjonsmåter. Lydfiler, filmer fra Youtube
og Vimeo og presentasjoner fra Slideshare kan enkelt inte
greres og legges ut i et blogginnlegg. Det finnes også en rekke
andre verktøy på nett som er motiverende for elever å bruke til
oppgaveløsninger, og de har ofte lavt brukergrensesnitt.
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Elevene mine har blitt kjent med gratisressurser som Glogster,
Voki og GoAnimate, som alle kan komme til nytte i formidling
av fagstoff i en blogg. En Glogster er en digital veggplakat, som
elevene kan fylle med innhold og i stor grad endre utseende
på. Voki er et snakkende hode. Det kan mime lyd du har tatt
opp, og det kan uttale skrevet tekst på blant annet engelsk,
tysk, fransk og spansk. Med GoAnimate er det enkelt å lage
en animasjon av en dialog. Det finnes et stort antall tilsvarende
tjenester som enkelt kan taes inn i fagopplæring og publisering
på nett.

Eksamensrelevant fokus på opphavsrett:
Kilder og referanser

Å publisere et faglig blogginnlegg betyr automatisk øvelse i
kildehåndtering. Når elever publiserer tekster de har forfattet
på grunnlag av kilder, fortrinnsvis lærebøker og nettkilder,
aktualiserer det i seg selv åndsverksloven og rutiner for kilde
referanse.
”Ville du likt om noen hadde klippet ut deler av din tekst eller
’lånt’ et bilde av deg og publisert det som sitt eget?”. Jeg prøver
å få frem til elever at forfattere og fotografer har lagt arbeid i
bøker og bilder, og at det ikke er likegyldig hvilke setninger og
avsnitt elevene siterer fra og referer til. Det er også lurt å gjøre
dem oppmerksomme på at de selv formidler kunnskapsstoff
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Disse øvelsene
gir elevene
direkte utbytte
med tanke
på dagens
eksamensform.

til andre. ”Kanskje noen syns det du skriver om er kjempe
interessant og vil lese mer fra kildene du har brukt? Da er det
veldig praktisk med referanser.” Når andre elever – og ikke
læreren – er hovedmottaker for tekstene deres, blir det mer
naturlig for elevene å henvise leseren videre til kilden eleven
har brukt i sin egen tekst.
Erfaringen min er at dette er en god innfallsvinkel til å bli kvitt
uvanen med ”klipp og lim”, som mange elever har lagt seg til
gjennom bruk av PC og Internett.
Disse øvelsene gir elevene direkte utbytte med tanke på
dagens eksamensform. På eksamen kan elevene nå ta med
seg alle læringsressurser, og de må normalt håndtere flere
kilder. Ikke sjelden vil god kildebruk og kildehåndtering være
avgjørende for den faglige kvaliteten i en besvarelse.

Faglig prosessorientert kommentar

Det er veldig kjekt å få kommentarer på egne blogginnlegg.
Noen takker for tips eller syns det er interessant å lese det som
står skrevet. Andre kanskje lurer på noe og spør om den som
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har skrevet bloggen kan forklare mer. Jeg har gitt konkrete
oppgaver til elever for at de skal få en smakebit både på det å
gi og få kommentarer (les oppgaven her). NRKBeta har presen
tert et mantra som ikke er dumt å trekke frem: ”Åpen, ydmyk,
ærlig, direkte, personlig og lyttende (se her).” Jeg mener det er
viktig å få frem at elevene er gjest på andres blogger. Når man
er på besøk, er man alltid mer høflig og oppmerksom enn man
vanligvis er hjemme hos seg selv eller på et offentlig sted.
Et faglig fokus på kommentaren er en selvfølge. I et par år
har medieelever ved Kongsberg vgs og Sogndal vgs hatt
blogger og kommentert hverandres innlegg, med særlig vekt
på eksamensrelevante tema og besvarelser. Både læreren der,
Jan Arve Overland, og jeg har hatt gode erfaringer med sam
arbeidet. Elevene får styrket sin egen læring både faglig og
metodisk.
Ved å kommentere arbeidene til andre elever, opparbeider
elevene våre erfaringer som gir dem større forståelse for
hvordan deres egne tekster blir oppfattet. Og dette bruker de
selvsagt i sin egen skriving senere. Flere sier også de får et nytt
syn på fagstoffet gjennom å lese andre elevers blogger. For
skjellige lærere vektlegger ofte forskjellige sider ved stoffet, og
undervisningen deres kommer indirekte til syne i elevbloggene.
Slik får de en repetisjon av fagstoff på en litt annen måte.

Sjangerkunnskap

Fremdeles er det ikke vanlig å bruke blogg i skolen. Mange
elever setter likhetstegn mellom blogging og rosabloggere. For
en lærer som vil bruke blogg til opplæring er det avklarende å
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tidlig trekke et skille mellom blogg som sjanger og blogg som
teknologi. Teknologien er det vi bruker for å lage en blogg,
mens måten vi skriver på, bestemmer om vi lager en blogg
innen fagbloggsjangeren eller for eksempel en rosablogg eller
en journalistblogg.
De to sjangrene rosablogg og journalistblogg er kanskje
mest kjent for folk flest. Rosablogg kjenner de fleste av oss til
gjennom omtale i mediene. Det er bloggene til unge jenter som
skriver om mote med seg selv som utgangspunkt. Bloggene er
private og personlige, og jentene publiserer motebilder av seg
selv. Noen av dem har veldig mange daglige lesere og disse
bloggene tiltrekker seg også markedsaktører som gjerne vil
bruke bloggene som kanal for omtale av produktene sine. Slik
kan jentene tjene penger på bloggingen sin. En av de mest
kjente rosabloggerne, Voe, la ned bloggen sin i begynnelsen
av 2011, og dette førte til mange interessante diskusjoner om
blogging og internett. (Eksempler: http://voe.blogg.no eller
http://ulrikkelunds.blogg.no).
Journalistbloggen er en profesjonell blogg, som gjerne er
bestilt og knyttet opp mot en nettavis. Temaene er helst
samfunnsaktuelle, og til forskjell fra tradisjonelle nyhets
artikler deltar journalisten i meningsutvekslinger med lesere
som har kommentert blogginnlegget. (Se noen eksempler
her: http://www.journalisten.no/blogg)
Fagbloggen er noe mange elever er veldig takknemlige for å få
erfaring med, både fordi de lærer seg en nyttig teknologi, og
fordi de tilegner seg ferdigheter som kan overføres til andre
netteknologier. Mange synes også det har vært en artig erfaring
å publisere egne tekster og bilder, og de setter pris på å ha lært
å gi andre kommentarer. Resten jobber med fagbloggen som
med vanlig skolearbeid; det er noe som må gjøres, og det er
noe nytt som skal læres. Bloggingen hjelper uansett alle sam
men med å forberede seg til et digitalisert yrkesliv. Og da har
jeg gjort en del av det som er jobben min.
Albertine Aaberge er medieviter fra Universitetet i Oslo og
underviser i mediefag ved Sogndal videregående skole, i tillegg
til å jobbe som Digital innovatør ved opplæringsavdelingen
i fylket. Hun er medforfatter av læreboka Mediemøter
(Gan Aschehoug, ny utg. 2009). Hennes egen blogg kan du
besøke her: http://www.aaberge.no/albertine/blogg.
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Det
underbevisste
alfabet
av Håvard S. Johansen

«Rrrrobot»
(Håvard S. Johansen, 2011)
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Å tegne er noe de aller fleste gjør – fram til en viss alder. De
fleste tegner før de kan skrive, og til å begynne med tegner
man stort sett rabbel – som treåring tar man den fargen man
synes er fin og setter den der man vil for å se hva som skjer.
Når man blir eldre, tegner man det man opplever som viktig i
livet i forenklet form: her er huset vårt, her er mamma, her er
katten, hagen osv. Deretter tegner man det man liker, det man
synes er kult. Veldig ofte er det noe man ønsker å fortelle eller
fortolke – man bruker fantasien og tegner rare dyr og steder
som ikke finnes. Og etterhvert som man blir eldre, får man mer
å fortelle og flere måter å fortelle på. Ofte er det basert i den
virkelige verden, og tegningene krever mer kunnskap og teknikk
for å leve opp til det man har i hodet. Samtidig overtar språket
... og da slutter de fleste med tegning.

1. Begynnelsen

I fjor vår debuterte jeg på ordentlig med min egen tegneseriebok, eller grafiske roman, som det heter seg... Dvs. den var
ikke bare min, noen av historiene var laget i samarbeid med
forfatterne Levi Henriksen og Øystein Stene. Veien dit har vært
lang og trælete, og den er egentlig bare første skritt på en vei
hvor veien til syvende og sist er målet. For målet er å leve
av å bare lage slike bøker – å tegne litteratur, å skrive med
tegninger – og å kunne gjøre det uten å måtte ta strøjobber
for å spe på inntekten.
I utgangspunktet er det feil å kalle meg debutant. Jeg debuterte
egentlig i et blad som het «Akt – Kristenradikalt Kulturtidsskrift»,
da jeg var atten. Det var en kamerat av meg som tegnet illustra
sjoner og tegneserier for dem, og han hadde en kamerat igjen
som var redaktør. Jeg var vel verken kristen eller radikal, men
jeg fikk en sjanse til å lage noe som skulle trykkes et sted, noe
min gode venn og mentor på det tidspunktet, Pyton-tegner
Tommy Sydsæter, mente var den ultimate læreprosess. Jeg må
innrømme at jeg lærte to ting: Jeg visste på langt nær hva jeg
drev med, og jeg synes ikke det var spesielt givende å komme
på trykk når jeg ikke visste hva jeg drev med heller.
For å gå tilbake til der de fleste slutter – rundt 10–14-års
alderen. Jeg hadde et par kamerater jeg tegnet sammen med.
Den ene av dem vokste jeg opp med. Vi brettet a4-ark og lagde
improviserte tegneserier. De var stort sett enkelt tegnet, med
handling som gikk på at noen prøvde å drepe Tarzan, og de
endte med at Tarzan drepte dem i stedet. Til lærere og foreldres
bekymring, selvsagt. Senere sluttet denne kameraten min å
tegne, og jeg bunkret meg sammen med én i klassen min. Vi
stjal kladdebøker og laget enda mer voldelige tegneserier, med
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hevn som tema. Ikke veldig sofistikert, med andre ord, og veldig
guttete, men én ting var sikkert: tegningene ble bedre og bedre,
og dramaturgien begynte å melde seg, om enn instinktivt og
neanderthalsk, og ofte inspirert av filmer som Cobra og diverse
Steven Seagal ... historier(?). Så sluttet denne kameraten
også ...

Samtidig
gjorde
erfaringen fra
et nå mer særpreget liv at
jeg følte jeg
hadde noe mer
å fortolke

Jeg jobbet på en annonseavdeling i en liten Drammensavis
i arbeidsuka da jeg var fjorten, og sjefen min var en gammel
reklametegner – Jens Ohrberg – som lot meg tegne det jeg
ville – bortsett fra at jeg måtte bruke skikkelig papir, pensel og
flytende blekk. Og hvis jeg var flink skulle han presentere meg
for tidligere nevnte Pyton-tegner Tommy Sydsæter. Mamma
Mia! En ekte tegneserietegner! Finnes de!? Og her i denne
byen!? Jeg jobbet hardt langt utover arbeidsuka, og til slutt fikk
jeg både én og to møter med Tommy, som selvsagt kalte meg
både latsabb, innbilsk, uinteressert og diverse andre ting som
ikke egner seg på trykk mens han slaktet tegningene for fote,
og fikk meg til å innse at det var nok en lang vei å gå. Så jeg
fortsatte ... men bare litt til. For da tok ungdomsskolen slutt,
og videregående begynte, og jeg ble rådet til å ta en utdanning
som ga såkalt artium – generell studiekompetanse, og på den
tiden innebar det å gå allmennfag, eller handel og kontorfag.
Min vei ble økonomi, varehandel og markedsføring, og ikke
tegning, form og farge.
Så tegnet jeg litt her og der, i kladdebøker og slikt, men jeg
satte meg ikke lenger ned og tegnet som jeg hadde gjort før.
Også begynte jeg med andre ting som alkohol, damer og
musikk, og gjorde ferdig videregående, tok et friår, ble butikk
sjef i en tegneserie- og tv-spillbutikk, og jobbet i barne- og
ungdomspsykiatrien, på institusjoner, i rusomsorgen, var
støttekontakt, og så egentlig for meg å bli psykolog eller
noe slikt. Men så møtte jeg Tommy igjen ved en tilfeldighet
da jeg var tjue, og vi ble kompiser mer på ordentlig vis og
på andre grunnlag. Samtidig gjorde erfaringen fra et nå mer
særpreget liv at jeg følte jeg hadde noe mer å fortolke, noe
å si som hadde festet seg, uten at jeg visste helt hva det var.
Jeg valgte å delta i en konkurranse for unge talenter i regi av
Raptusfestivalen i Bergen og vant. Og det med en historie jeg
sto inne for. Dessverre kunne ingen trykke den – premien var
nemlig sponset av NSB og innbefattet en togtur til Angoulëme
i Frankrike, til en diger festival der, og historien jeg hadde tegnet
inneholdt konduktører som kastet en full mann av toget. Kravet
for å gi seieren til meg, var at serien ikke skulle trykkes siden
den satte NSB i et dårlig lys. Så derfra gikk turen til festivalen,
som egentlig ble vendepunktet.
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På mange
måter virket
målet mitt helt
tullete – å lage
seriøse bøker
for voksne i
tegneserieform
på mitt eget
språk – i lille
Norge

Geleidet rundt på festivalområdet av serieskaper Arild Midthun,
slentret vi på utstillinger og så på tegneserier i alle mulige
former. Og de var ganske annerledes enn det jeg hadde sett
her på berget. Noe kjente jeg jo til, slik som Blueberry og Corto
Maltese. Å se hvor stor Hugo Pratt var der nede var en virkelig øyeåpner. Og vi gikk på Francois Boucq-utstilling, og fikk
se tingene hans på nært hold. Fantastiske tegninger! Utrolig
dyktig! Og jeg hadde aldri hørt om ham! Arild presenterte meg
for en legende – Jean-Claude Mézières. Han tok seg god tid til
å overhale portefølja mi. Poengterte veldig direkte styrker og
svakheter, utfordret meg til å gjøre enkle ting som å inkludere
perspektiv i alle ruter, alltid tegne bakgrunner osv. Nye hori
sonter åpnet seg. Jeg lærte hvordan tegneserier kunne være
mer enn Pyton, Fantomet og Tarzan, og bestemte meg for å
gjøre dette til en levevei.
Derfra gikk jeg på kunstskole – uten studielån, det var beinhardt
– og jeg kom i kontakt med andre som var som meg – spirende
og ambisiøse. Jeg var med å etablere Pokus Forlag, og bidro
som tegner til to hefter, og som redaksjonsmedlem til tre. Jeg
bidro til bladet «Søppel», og reket gatelangs i Oslo og solgte til
fulle folk. Så dro jeg til New Jersey, der jeg gikk på Joe Kubert
School of Cartoon and Graphic Arts – en legendarisk tegneserieskole startet av Joe Kubert på søttitallet. Samtidig ga jeg
ut heftet «Sebastián» på Pokus, mitt første selvstendige undergrunnshefte, egenfinansiert. Skolen, sammen med alle disse
tingene, bidro til å lære meg å tegne og dramatisere – og å
være profesjonell så jeg kunne tjene penger på tegneferdig
hetene mine. I USA fikk jeg det mange anser som drømme
tilbudet – en perfekt vei inn; Andy Kubert, superstjernetegner
for Marvel Comics, tilbød meg jobb som assistent på X-men,
som han tegnet på det tidspunktet. Jeg valgte å ikke ta det,
og dro tilbake til Norge for å lære meg å skrive.

2. Målet - som EGENTLIG er Begynnelsen

Jeg ønsket ikke bli et hjul i maskineriet, jeg ville være et
maskineri for meg selv. På mange måter virket målet mitt helt
tullete – å lage seriøse bøker for voksne i tegneserieform på
mitt eget språk – i lille Norge. Dette hadde argumentativt ennå
ikke blitt gjort, om man regner Tor Ærligs «Ser Du Meg Nå»
som Norges første tegneserieroman. Og den ble utgitt på et
lite forlag, uten noe forskuddspenger eller noenting. Og Tor
tegner fort, og jeg tegner sakte. Dessuten hadde jeg hele tiden
fått høre fra omtrent alle profesjonelle i den norske bransjen
jeg møtte, at ingen vil betale deg for å lage et personlig dypt
gripende romanverk i tegneserieform. Ikke engang personlige
historier som ikke er morsomme. Her måtte man lage ting
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for markedet, ensbetydende med humorstriper, eller korte
morsomme gags eller jingler.
Jeg landet i Norge, jobbet som nattevakt på en ungdomsins
titusjon, og reiste litt, og tenkte litt på hvor jeg skulle gå.
Jeg jobbet samtidig fram noen idéer jeg tenkte kunne være
kommersielle nok til å selge, men fikk liksom aldri fot for
dem. Snarere tvert imot: Å lage ting jeg ikke brant for ble
så godt som deprimerende. Så der sto jeg, oppfostret i
profesjonalitetens tegn, og følte meg som en unge som
bare ville si ”jeg vil ikke”! ...
... men så ringte Sigbjørn Stabursvik fra Egmont. Jeg hadde blitt
kjent med han i Bristol året før, da vi begge ved en tilfeldighet
var på en tegneseriefestival der borte. Egmont hadde et nytt
blad på gang som het «Tusj» hvor de ønsket at unge oppad
stormende serieskapere skulle få utfolde seg og fortelle per
sonlige historier. Gjøre som de ville. Jeg trodde ikke mine egne
ører: Dette var jo akkurat det alle hadde fortalt meg aldri kom til
å skje.
Jeg jobbet ræva av meg for de numrene jeg var med i før bladet
gikk inn, og i prosessen ble jeg godt kjent med bladets andre
redaktør, Iselin Røsjø Evensen. Og dette var kanskje det beste
som kunne skje. Hun så inn i materialet mitt på en måte jeg ikke
klarte selv. Hun aksepterte og LIKTE de tingene jeg laget som
jeg ikke helt forsto selv hvor kom fra. Og ikke nok med det – hun
tilbød meg å lage en bok. Sommeren 2007 skrev jeg kontrak
ten på denne boka, og den kom ut våren 2010. Jeg nevnte den
i stad, den heter «STOP.REC.FFWD» og er et knippe enkelt
stående historier som fragmentarisk hører sammen. Boka er på
208 sider, og inkorporerer fem forskjellige tegneriske uttrykk.
Så målet er nådd, det tok tolv år, og det er nå det begynner.

3. Hvorfor forteller jeg alt dette?

Prosessen frem har vært viktig for meg, men den veien jeg har
gått hittil er selvsagt bare min, og andre går sine egne veier.
Noen vet ett hundre prosent hva de vil fra dag én, og køler på
fra start, andre havner inn i dette ved nærmest en feiltagelse, og
lager ingenting personlig eller engasjert før de er halvveis i livet.
Jeg fortalte om veien frem hit av to grunner. Det ene jeg ville,
var å vise at jeg har blitt påvirket underveis, av mennesker jeg
har møtt, av skoler, av situasjoner jeg har kommet opp i, og det
andre jeg ville vise, var at det jeg gjør nå, som begynner å bli
et spirende forfatterskap med anerkjennelser i nasjonale aviser,
er kun en forlengelse av noe jeg begynte med som treåring.
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Jeg sluttet aldri å lage tegneserier eller samle på historier
og fragmenter av situasjoner i livet. Jeg har alltid tegnet, på
innsiden av bøker, på papirlapper som har ligget og slengt, og
jeg har bøtter og spann med notater på små idéer, replikker osv.
i diverse permer og mapper. Det aller meste blir forhåpentligvis
aldri brukt, men det forer et høyere formål, og dette høyere
formålet heter «historien». Dette er hovedfokuset i min tegne
serieverden. Det er dette jeg ønsker å bruke tid på – finne
historien jeg skal fortelle, eller for å si det mer esoterisk – la
historien finne meg.

4. Teknikk

Jeg vil nok anse meg selv som en relativt sterk utøver av
mediet mitt, rent håndverksmessig. Jeg har studert passelig
mye, og fått erfaring fra to veldig forskjellige, men nokså gode
skoler – den ene veldig individualistisk orientert med sterkt
fokus på å la elevene finne en slags egen stemme, finne ut hva
man ville. Den andre veldig tradisjonell og opptatt av at elevene
skulle mestre den tradisjonen skolen var bærer av, slik at vi
kunne søke jobb i tegneseriebransjen. På Granum var det mye
lek og se-hva-som-skjer, på JKS var det blodig alvor helt ned
til hvordan navnet ditt skulle stå på oppgaven du leverte inn,
og inspektøren var en diktator man ikke sa imot.
Jeg har lært anatomi relativt inngående – vi måtte pugge alle
de latinske navnene på den overfladiske muskulaturen, og ble
testet i det hver uke, og jeg tegner fortsatt croquis på semijevnlig basis. Jeg mestrer i varierende grad å bruke en god
variasjon av redskaper, som pensler, pennesplitter, forskjellige
malemedier som guache, akvarell, akryl og olje, samt forstår
hvordan forskjellig type papir responderer på disse redskapene.
Jeg har fått strikt undervisning i perspektiv, helt ned til fisheye,
og det egentlig ikke-eksisterende fem-punktsperspektivet. Jeg
kan Photoshop, og kan bruke det variert. Jeg kan håndtekste en
jevn font – comics sans ... som egentlig bare ser bra ut OM den
er håndtekstet, med splitt. Jeg kan lage en rett strek med linjal
og pensel.
I tillegg behersker jeg mange forskjellige stilarter, både forteller
teknisk og rent tegnemessig, og jeg kan tegne humoristiske
sekvenser, med den rytmikk og poengtering det skulle trenge,
samtidig som spenning, action, og rene dramatiske dialog
scener ligger i registeret. Muligens er jeg ingen mester på
noenting, men jeg tror jeg kan argumentere for at jeg får
det meste til å fungere innenfor et profesjonelt rammeverk.
Smaken, derimot, kan man sikkert diskutere.
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igjen med er et
følelsesmessig
avtrykk

Jeg forteller ikke alt dette for å skryte, disse tingene er egent
lig ikke noe ekstraordinært, de fleste som jobber seriøst med
tegneserier, lærer seg disse tingene i større eller mindre grad.
I ytterste konsekvens kan man egentlig si at du blir ikke nød
vendigvis en god tegneserieskaper av å lære det, men om du
har potensiale til å bli god, vil det ikke gjøre deg til en dårligere
en. Og skulle du mot formodning bli en dårlig tegneserieskaper,
kan det hende du blir en ok illustratør, og at du kan betale
regningene dine med det, og det er hundre ganger bedre enn
en vanlig jobb.
God teknikk, for de aller fleste, betyr at man kan gjøre noe uan
strengt, naturlig. Når Northug går på ski, ser det så lett ut at vi
får lyst til å gå selv. Når Coltrane raser avgårde på saksofonen,
høres det like naturlig ut for ham som å puste. En god tegning
er uanstrengt, virtuos. Man merker en god historie på kroppen.
Man trekkes med, inn i karakterene, i problemstillingene, og før
man vet ordet av det er boka, filmen eller tegneserien ferdig, og
det man sitter igjen med er et følelsesmessig avtrykk, en impuls
er overført.
Jeg mener bestemt at det er dette som kjennetegner en god
film, tegneserie eller bok – evnen til å sette dette avtrykket.
Derfor kan man ofte se filmer som kanskje analytisk sett er
dårlig, men som treffer. Da kan ingen ta fra deg det faktum at
den traff. Samtidig kan du ha verdens tetteste plot og verdens
beste skuespillere uten at du sitter igjen med noe som helst.
Og en sjelden gang har du kombinasjoner av verdens tetteste
plot, verdens beste skuespillere og i tillegg treffer den rett i
hjertet. I tegneserier gjelder det samme: Du kan ha nydelige
tegninger, men ingenting under. Du kan ha keitete og grove
og naive tegninger, men en historie som ljomer langt inn i sjela.
Også kan du ha kombinasjoner av disse to alternativene, og
alt midt i mellom.

5. Kommunikasjon

I hverdagslivet kan man snakke om evne til å gjøre seg for
stått. Mennesker utøver kommunikasjonsteknikk hver eneste
dag. Vi tenker sjelden over det, for de fleste av oss er nemlig
såpass sterke utøvere og har praktisert kommunikasjon med
andre mennesker i så lang tid at vi plukker opp signaler fra
andre, relaterer oss til dem, og responderer på dem i en naturlig
flyt. Vi stopper bare opp og blir ukomfortable hver gang den
flyten brytes, noe som skjer når vi kommer opp i situasjoner
vi ikke har møtt, møter mennesker som er annerledes trent i
kommunikasjon, eller som søker å styre kommunikasjonen i
vår disfavør. Samtaler blir da også arenaer for krigføring, og
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(Håvard S. Johansen, 2011)

mennesker i hver sin ende i et rom kan, uten å se på hverandre
eller snakke til hverandre, krige eller kommunisere med hveran
dre – og kjenne det. Vi haler og drar i hverandre i det uendelige,
enten vi vil eller ikke. Et menneske kan endre temperaturen og
stemningen i en hel gruppe ved å tre inn i den, eller det velge
å la være. Så selv om kommunikasjonsteknikkene vi bruker
er relativt like, brukes de vidt forskjellig og i uendelig mange
kombinasjoner. Det er personligheten vår som farger uttrykket.
Der noen kan uttrykke vennlighet og varme ved å være høy
lytte og snakke som om de var sinte, kan andre uttrykke enorm
fiendtlighet og aggresjon ved å sitte stille som en mus og være
høflig som en munk. Man kan så konkludere med at det å lære
å snakke ikke fratar deg evnen til være deg selv. Spørsmålet er
da om man kan være friere ved å snakke på flere måter?
Det leder meg tilbake til treåringen som tar en farge for å se hva
som skjer. Og som snakker for å se om noen skjønner. Babler
i vei. Tegner i vei. Noen treåringer elsker blått, andre digger
rødt. Eller lilla. Hvorfor aner vi ikke, men de bruker noen farger
relativt oftere enn andre. Når vi blir eldre sier vi, innenfor visse
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anerkjente estetiske rammer, at vi liker fargene fordi vi kler dem,
eller fordi innviklet fargepsykologi argumenterer for hvorfor. En
form for identifikasjon er det med farger allikevel alltid. Kanskje
fordi de er med oss uavhengig av om vi har øynene oppe? De
finnes ikke bare i den ytre verden.
Hvis vi lukker øynene og kniper dem hardt igjen, får vi fargespill
foran oss. Snodige mosaikker vi ikke kan peke på eller vise
frem. De tilhører oss, og kun oss, eller mer riktig: Dine tilhører
deg, mine tilhører meg. Slik er tanker også. Om vi gjør det helt
stille for oss selv og sitter og kjenner etter, legger vi merke til
at det er en konstant strøm av tanker som flyr gjennom sinnet,
og en understrøm også, mange understrømninger. Mange flere
enn vi evner å legge merke til. Tanker og følelser fyker igjennom
oss på daglig basis i et slikt tempo at om vi skulle forsøke å
beskrive alt, ville vi blitt gale. Så tanker er i utgangspunktet, slik
jeg opplever det, abstrakte bevegelser vi i grove trekk lærer oss
å konkretisere, beskrive og formidle via normer, kroppsspråk og
alfabetet, og dette forenkles og meisles i kommunikasjonens
pragmatiske ånd så vi kan snakke sammen.
Jeg vil si at kunst i alle former – musikk, skuespill, maleri,
tegning, dans – er andre måter å uttrykke flere av disse
abstrakte formasjonene på. Kunst konkretiserer tanker og
følelser som normal kommunikasjon ikke kan formidle. Kunst,
slik jeg ser det, om vi bruker det ordet, er derfor like viktig som
det vanlige språket i menneskets søken etter å forstå verden
og seg selv, siden verken språket eller kunsten er de virkelige
tankene – det er de abstrakte formasjonene som egentlig er
det fundamentale i oss.
Hvis vi velger å ta dette perspektivet på alvor, havner vi inn
i forståelsen for menneskers mer ekstreme adferdsmønstre
– hvor vold blir uttrykk for kjærlighet, hvor samlemani og
fetisjisme finner sin tydelige plass, hvor det å risikere å miste
livet er et argument for at det øker i kvalitet, og hvor paradokset
er en styrende logikk. Dette er perspektivet hvor vi aksepterer at
vi til enhver tid forholder oss til en indre virkelighet vi verken kan
eller behøver å beskrive med ord. Vi snakker om underbevisst
heten, og vi snakker om evnen til å kommunisere innover.

6. Fra utsiden og inn og ut igjen

Jeg mener ikke at fundamentet for all kreativitet er uttrykksog fortolkningsbehov, slik som det nå kan se ut. Kreativitetens
motivasjon kan ta like mange former som det er mennesker.
Man kan være kreativ for å selge ansiktsvask, eller for å ut
fordre kunstens opplevelse av seg selv, eller for å utforske
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eller utvikle datateknikk, eller rett og slett fordi man bare gjør
det for sin egen del – på automotor. Jeg kan da heller ikke
påstå hva som er objektivt riktig, kun hvordan jeg opplever det
som riktigst i forhold til hvordan jeg opplever ting selv. For å ikke
male for bredt her, skal jeg derfor holde meg innenfor tegne
seriens verden, og min måte å forholde meg til den på. Jeg har
vært inne på håndverksmessig standard, dette er et omdiskutert
tema i tegneseriesammenheng. I forrige del snakket jeg om alle
de forskjellige redskapene man kan lære seg å bruke, i tillegg til
forskjellig kunnskap, som perspektiv og anatomi. Allikevel kan
man argumentere godt for at det er fullt mulig å lage en tegne
serie med håndverksmessig høy standard uten å kunne traktere
disse redskapene spesielt bra. Det holder i grunn med at man
finner en måte som fungerer innenfor de rammene man selv
legger opp til.
I min mening er det til syvende og sist dette som er godt hånd
verk i tegneseriesammenheng: evnen til å få alt til å gå opp i et
hele som formidler det man setter seg fore å formidle.
Å lage en tegneseriehistorie er et sofistikert og logistisk
krevende håndverk hvor mestring av redskaper og forståelse
for form og perspektiv kun er en liten del av den store pakka,
som for meg til slutt styres av historiens kjerne, eller personlig
heten til den som lager historien, avhengig av hvordan man
ser det. Teknikkens funksjon er da til syvende og sist å trenge
igjennom tåka for å finne historien, dette snodige lille frøet,
kjernen, slik at jeg kan løfte den ut i lyset slik at andre kan se
den. Den første og mest fundamentale teknikken vi kan snakke
om derfra, er da idéteknikken, eller skriveteknikken.

7. Inspirasjon

For hvordan får jeg en idé? Hvordan finner jeg inspirasjon?
Dette var spørsmål jeg brukte mye oppmerksomhet på før, for
lenge siden. Jeg manglet idéer og visste ikke hva jeg skulle
lage, så jeg gikk på kurs og lærte meg diverse teknikker for
å få idéer. De innebar tankekart, og stikkordskombinasjoner,
skrivestrukturer, dramaturgibøker, skjematiske inndelinger av
akter osv. Noe kom det ut av det, uten tvil, og det viktigste som
har kommet ut av det, er at jeg har gått vekk fra det meste og
kun bruker ting når jeg står fast, for eventuelt å kickstarte en
prosess. Aldri bruker jeg disse metodene for å finne ut hva
jeg skal si, eller hva historien skal formidle, for der finnes det
ingen metode. Nå skal det imidlertid sies at det er mange
måter å jobbe med inspirasjon på, og jeg devaluerer ikke
disse metodene for andre, siden alle har hver sin motivasjon
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med det de gjør. Jeg kjenner stripetegnere som produserer flere
vitser og striper i uka, som bruker disse idéteknikkene hele tida.
For meg fungerer som sagt ikke disse teknikkene for finne en
historie, en grunnidé, kjernen, den styrende impulsen – der er
det helt andre prinsipper som gjelder, her har jeg ikke kontroll,
og det er dette som er gøy. Disse idéene som kan bære en hel
historie, en lengre kompleksitet, dukker opp ved at noe opp
søker meg. Den beste teknikken jeg har å bidra med her er et
gammelt familieordtak som sitter i bakhodet, nemlig at det er en
grunn til at man har to ører og én munn. Det handler altså om
å lytte. Lytte til meg selv, mine egne tanker, mine egne følelser.
Lytte til folk rundt meg. Lytte til hvordan situasjoner utarter seg,
følge med, være tilstede. Før jeg vet ordet av det gnager jeg
på noe, kjenner noe vokse, og når jeg kjenner at det gjør det,
må fokuset flyttes til å lytte til det jeg gnager på, og la dette blir
perspektivet i hverdagslivet. Dette er veldig vagt og esoterisk,
men det er det som gjør det spennende – å ikke ha kontroll og
å kjenne at livet får en mening, samtidig som du føler at alt du
gjør bidrar inn i noe.
Når jeg så er klar, og føler at impulsen har vokst seg stor
og tung å bære, begynner jobben, som består i å forme
idéen, å meisle den ut fra en vag og udefinérbar følelse til
å bli noe konkret. Ofte når jeg får idéen, følger det med et
formspråk, en assosiasjon, men noen ganger er den ikke der.
Da må jeg forsøke forskjellige muligheter, lage arbeidsprøver,
eksperimentere med farge og materialer for å finne idéens
språk. Når jeg har en følelse for dette språket kan jeg begynne
å konkretisere ytterligere.

8. Kaoset

Det finnes ikke én måte å konkretisere på, men av praktiske
hensyn er det noen maler som må brukes, rett og slett fordi
jeg, slik jeg jobber, er avhengig av penger for å kunne sette av
tid til å dedikere oppmerksomheten min ett hundre prosent til
materialet. Derfor må man gjøre det man ikke vet hvordan skal
bli, forståelig for noen. «Noen» er da først og fremst en redaktør
– i tillegg til Norsk kulturråd, som støtter de fleste norske tegne
serieutgivelser av et visst nivå. Tommelfingelregelen for meg
selv er derfor å ikke presentere noe som helst for noen som
helst, før jeg har mye mer oversikt enn det en presentasjon
vil kunne vise. Denne tommelfingelregelen er hardt tilegnet
kunnskap – jeg har fått flere avslag her og der fordi jeg ikke
har jobbet nok med noe, og da ender jeg opp med for lite
penger å tegne for.
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Så dette er den praktiske summen man må konkretisere ting
inn i: synopsis-layoutskisser-fire-ferdige-demo-sider. Dette bør
holde for å kunne evaluere et prosjekt, og er det man bør styre
en konkretisering inn mot. Før man kommer dit, og for så vidt
etter man har vært der også – når man skal jobbe videre, er
det kaoset som gjelder. Jeg irriterte meg litt over dette før, men
da jeg jobbet med innspurten av boka slo det meg at det er
tydeligvis sånn ting er: Tre års arbeid kulminerer med én natts
stress for å sende ting avgårde før «noen» kommer på kontoret
om morgenen for å sjekke innboksen sin eller ftp-serveren.
Gud forby om internettet skulle streike, eller om filformater ikke
passer sammen akkurat da.
Deadliner gjelder derfor alltid på et vis, og jeg har lært meg at
det er en begrensning jeg til en viss grad kan bruke i min favør.
Allikevel setter jeg ikke disse store historiene under deadline
press før jeg har nok intuitiv oversikt, tid og penger til å kunne
kaste meg over materialet. Men i en slik sammenheng blir
deadline til syvende og sist, om riktig brukt, også et redskap
– det er visse ting man kan og ikke kan gjøre med et redskap,
men det er det redskapet man må bruke. Den harde sannheten,
og traumatiske opplevelsen for mange skapere, inntil man
har opplevd den på nært hold nok ganger, er at den abstrakte
idéen, virkeligheten vi bærer på, skal på et nådeløst tidspunkt
bli noe fullstendig konkret vi ikke har noe som helst innflytelse
over lenger. Kaoset er derfor min gode venn, og stakkars den
som tror jeg ønsker ha kontroll.
Så jeg skriver på notatpapir. Jeg henger opp post-it lapper
på veggen. Jeg skisserer ut sider i forskjellige størrelser,
noen bitte små for å få følelsen av ruteformater og den store
rytmikken fra side til side. Noen større eller mellom-format
skisser av sider for å finne hva slags ruteformater som skal
brukes og hvordan kamera skal oppføre seg. Jeg lager noen
lys- og skyggeprøver for å finne en måte å behandle lyset på.
Jeg prøver ut forskjellige tegnemetoder og ender noen ganger
opp med å lage den samme sida flere ganger. Og hele tiden
skriver jeg. Jeg skriver på maskinen. Jeg har mange filer jeg
jobber fra: noen rene dialogfiler, noen halvferdige synopsis eller
korte sammendrag av sekvenser, akter eller kapitler. Jeg har
bakgrunnshistorier, miljøskildringer.
Til slutt ender jeg ofte opp med en perm hvor jeg putter inn
sidene i den formen de skulle være, for å kunne flippe gjen
nom og få en leseropplevelse. Denne permen blir symbolet og
indikasjonen på hvor jeg er i prosessen, noe målbart. Jo flere
ferdige utskrifter av sider jeg putter inn i permen, jo mer kan jeg
se hva jeg har igjen, og hva jeg har gjort. Alt kaoset blir harmoni
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 or de som
F
kan kunsten,
er tegningen
en av de
reneste
uttrykks
formene.

i denne magiske permen, som forøvrig er sort med et Weezerklistremerke hvor det står «Come on and kick me».

9. Det underbevisste alfabet

Tegningen har en evne til å kommunisere direkte – rett ut av
leveren. Tegneren føler noe, ønsker å formidle noe – og slenger
ut en kjapp tegning. For de som kan kunsten, er tegningen en
av de reneste uttrykksformene. Fordi mennesket til syvende og
sist er mer visuelt orientert enn noe annet (min mening), kan
man slenge følelser, bilder, minner, idéer og underbevissthetens
lurv og leven rett ut på papiret. I tegneseriesammenheng er
dette viktig, føler jeg, særlig fordi «å skrive» til syvende og sist
ikke handler om å skrive med ord, men å skrive med tegninger.
Hvorfor skrive ord som skal beskrive et bilde når man kan bare
lage en kjapp versjon av bildet med én gang?
Så for min del skriver jeg ofte med ord når jeg skal arbeide med
det overordnede konseptuelle, der jeg formulerer hva en historie
skal representere. Her kommer refleksjoner inn som hva slags
layout skal man velge? Skal man ha et tett vertikalt ruteformat
hvor ni like store ruter skal definere sidene og fortellerrytmen,
som i Watchmen eller From Hell? Hva slags stemning får vi da?
Vil det være til historiens fordel å alltid vise karakteren liten,
i kontekst med omgivelsene, eller skal omgivelsene kun tegnes
på en måte som representerer karakterens indre liv? Hva er
den overordnede tematikken i historien? Slike tankeleker bruker
jeg da.
Ikke alltid, men svært ofte gjør jeg dette først – og går til
bildene etterpå. Jeg gjør det for meg selv og for «noen»,
redaktøren eller kulturrådet. Men selv om jeg skulle gjøre ting
i såkalt korrekt rekkefølge – med synopsis først, så manus,
og så layoutskisser, så endrer jeg ofte på ting fra manus til det
såkalte skissemanuset. For min del innebærer det stort sett
en grad av dekompresjon. Siden manuset ofte fokuserer veldig
mye på karakterer, dialog og såkalt fremdrift, vil en overgang
til det visuelle for meg tydeliggjøre mangelen på stemning og
visuell stimuli og symbolikk. Hvis tegningene kun skal beskrive
det handlingen bestemmer, føler jeg at hele grunnlaget for å
lage en tegneserie blir mye svakere. Å arbeide med bildenes
tydelige rolle som representanter for historien mener jeg gir
større symbolverdi, og vil, om man har en tett og gjennomtenkt
historie med ditto karakterer, åpne et rom hvor man kan lese
den samme historien, men fokusere på noe annet. Tegningens
evne til å formidle subjektivitet, ekspresjonisme, symbolikk og
stemning ved å bruke farger, og måten bakgrunnene og utsnitt
kan designes for å forsterke, bygge under eller kontrastere
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karakterenes og situasjonenes undertone, vil gjøre at den indre
impulsen i historien vil feste seg mye tydeligere. Det er ikke
sikkert dette er noe leseren vil kunne peke på og formidle, men
forhåpentligvis vil det gi leseren en sterk følelse av å ha blitt
truffet.
Man kan i så måte se at teknikk blir både ekstremt funksjonelt,
samtidig som det må komme fra leveren. Å raffinere teknikk,
og se på det som en språkfunksjon, frigjør meg fra overfladisk
smak og gjør meg i stand til å lytte til grunntonen på en friere
måte, uavhengig av hva jeg liker og ikke liker. Resultatet håper
jeg vil bli en mer uanstrengt reise fra impuls til respons, fra det
abstrakte til det konkrete.
Håvard S. Johansen er forfatter, illustratør og tegneserieskaper.
Han debuterte med tegneserieboka STOP.REC.FFWD våren
2010 på Egmont Forlag. Han har vært aktiv som serieskaper
siden 1999, og har bidratt med korthistorier i utgivelser som
Pokus, Søppel, Nemi, Tusj, Ernie og M. I 2003 ble han nominert
til Sproingpris i 2003 for krimhistorien «Sebastián». For tiden
jobber han som avistegner for Drammens Tidende og jobber som
tegner for reklame- og filmproduksjonsbyråer. Han var manus
bidragsyter, trolldesigner og rekvisittegner til filmen Trolljegeren.
Blogg: http://havardjohansen.blogspot.com
Les Håvard S. Johansens egne kommentarer til tegneserie
novellen “Om november” i denne utgaven av [tilt].
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Om
historien
«November»
Av Håvard S. Johansen
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Jeg skal kort fortelle om arbeidet med en historie jeg laget for noen år
siden. «November» ble trykt i bladet «Tusj» nr 2, og var et slags personlig
gjennombrudd for meg da den hadde en sterk underliggende impuls.
Heftets tema var ondskap, og dette er et tema jeg i utgangspunktet er
interessert i, og som jeg tar på alvor.
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Historien handler om en storesøster som har med lillebroren sin på en
fest. Hun er i tenårene, og broren er cirka ti. På festen deler historien seg
i to: Gutten blir satt på et rom med en ustabil bestemor i rullestol, hvor TV-en
refererer til guttens «skitne» tanker og dårlige familiebakgrunn. Jenta er i et
rom over gangen, der hun drikker, fester og bruker narkotika sammen med
en venninne og to gutter.
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Historien kulminerer i at gutten blir kastet ut av vinduet av den ustabile beste
moren, løper vettskremt inn i huset og finner storesøsteren dopet ned i ferd
med å bli misbrukt av de to guttene, mens venninna hennes ligger utslått etter
for mye alkohol. Ingen bryr seg om gutten, som løper avgårde. Historien slut
ter med at moren deres ringer og vekker jenta. Hun kjefter truende på henne
og ber henne om å komme seg hjem og passe broren sin, siden moren har
fest selv.
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Refleksjonsprosessen her ble tydelig styrt av det jeg oppfatter som
grunnlaget for ondskap, nemlig ignoranse og mangel på empati. Jeg
ønsket å gi et innblikk i et overfladisk, kollektivt univers bestående av
mennesker som ikke helt forstår hva de driver med. Ungdom på fest
kan fungere som et slikt univers.
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Det visuelle grunnlaget for historien er rytmen i layouten. Jeg valgte et
rutesystem med basis i fire striper á fire ruter, altså 16 ruter til sammen,
hvor den monotone rytmen brytes sporadisk av større ruter for å markere
brudd i scener.
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Scenene er skrevet med fokus på naturlig dialog og kroppsspråk, og
fungerer som små innblikk, med relativt mye tid mellom hver gang vi klipper
til scenene. På den måten oppstår det såkalte hull i historien som leseren
ubevisst kan fylle inn og slik oppdage universet gradvis på egen hånd.
I tillegg ønsket jeg å separere verdenene til jenta og gutten og vise at de
er to selvstendige universer selv om de har samme opphav.
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Som et filosofisk poeng la jeg også inn bestemoren som den eneste
bevisste onde handlingsutøveren, og som representant for det metafysiske
aspektet av ondskap. Er det henne som gjør at TV-en snakker til den lille
gutten? Er hun virkelig besatt av djevelen, slik de kristne foreldrene til hun
som eier huset tror? Handlingene hennes har uansett en konsekvens da
hun dytter gutten ut av vinduet, og dermed bidrar til at han stormer inn i
søsterens univers og får se det han ser.
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Jeg valgte å tegne historien med elementer stjålet fra Winsor McCays
Little Nemo – et uttrykk som igjen hviler på Art Nouveau. Dette for å gi det
en grad av modernitet som kan passe til et ungdommelig og fremtidsrettet
univers. Jeg fikk en venn av meg, Trond Rømo, til å håndfarge tegningene
med vannfarger, for å bryte ned moderniteten og gi det en grad av organisk
skittenhet. Dette forsterket vi ved å desaturere fargene digitalt etterpå,
og endte opp med noe jeg synes ble et kontrastfylt uttrykk. Det ser både
håpefullt ut – og samtidig grått og håpløst ut.
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Til syvende og sist var det ekstra viktig å ikke være for vulgær i portretteringen
av karakterene og situasjonene de havner i. Valget var derfor å vise minst
mulig visuelt og å antyde mest mulig. Tette utsnitt ble derfor viktig, og jeg
vektla å gjøre de fleste karakterene empatiserbare for å vise kompleksiteten
i tematikken.
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Slutten viser jenta på vei hjem fra festen. Hun ender opp på den samme
basketballbanen som i begynnelsen, med den samme basketballen. Men
der hun i begynnelsen selvsikkert kastet ballen mot nettet og bommet uten
å bry seg, står hun nå apatisk og nølende og vet ikke hva hun skal gjøre
verken med basketballen eller nettet ... eller sitt eget liv.
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Digital kompetanse

i barnehagen

Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at
personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos
barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet
og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets
interesser, kunnskaper og ferdigheter» (Lov om barnehager, § 2).
«Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek,
kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Arbeidsformene må
støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna»
(Rammeplanen, s. 21). St.meld. nr. 41 skriver også om viktigheten
av at barna får bruke digitale verktøy på en kreativ måte.
av Marianne Undheim
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Gutten er 3 år gammel.
Han eksperimenterer i
et tegneprogram på den
interaktive tavla. Han fortel
ler selv: ”Da jeg trykket
med pennen laget jeg
vanndråper. De sa plopp!
Så skrev vi det ut, det kom
ut av kopimaskinen.”

I en teknologisk verden

Barn er født inn i en teknologisk verden, og teknologien er
helt naturlig for dem. I temaheftet IKT i barnehagen skriver
Nina Bølgan at barnehagen ikke kan velge bort de digitale
verktøyene – nettopp fordi de er en del av samfunnet som barn
i dag vokser opp i (Bølgan 2006a, s.12).
Barn trenger imidlertid hjelp av kompetente voksne som kan
veilede og hjelpe dem i den digitale hverdagen. Bølgan under
streker at det er måten personalet bruker de digitale verktøyene
på i det pedagogiske arbeidet som er viktig og interessant.
Arbeidet med IKT og digitale verktøy skal ikke erstatte alt det
andre pedagogiske arbeidet som skjer i barnehagene – det skal
være et supplement! Bruk av digitale verktøy må integreres
i det pedagogiske arbeidet, slik at de blir en naturlig del av
barnehagehverdagen.
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Fra filmen om Omis.
1) Elefanten bæsjer. Barna lurer fælt på hvordan vi
kan få en plastelefant til å bæsje. Siden det er
8 barn i gruppa, må elefanten bæsje 8 ganger,
slik at alle barna få gjøre dette filmtrickset!
2) Omis og Dalbir møter en krokodille i elva.
3) Omis og Dalbir ser Yeti. Først vokser Yeti og
kommer til syne, etterpå smelter han.

Barn som produsenter

«Digitale verktøy er en ny måte å formidle verdier og kultur, gi
rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får
oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap»
(Bølgan 06a, s. 11)
Digital kompetanse er både å kunne bruke forskjellige digitale
verktøy, og evnen til å kunne velge egnet verktøy til den aktuelle
situasjonen. Det er derfor viktig at personalet er i stand til å tenke
nytt og annerledes, slik at de kan veilede og hjelpe barna.
Barn som får bruke digitale verktøy til å lage egne spill, tema
bøker og digitale fortellinger, blir produsenter. Jeg tror at
dette kan bidra til at barna blir mediekompetente mennesker
– mennesker med evne til å vurdere medieprodukt med kritisk
distanse. Barn som får være med og produsere f.eks. en
animasjonsfilm, lærer mye om hvordan en film lages. Gjennom
å avsløre filmtriks, oppnår de større forståelse for at alt som
skjer på film og tegnefilm ikke nødvendigvis er på ekte.
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Stimulerende læringsmiljø

Kreativ bruk av digitale verktøy gir ikke bare digital kompetanse.
Når barn er med og skaper noe som har verdi for både dem
selv og andre, f.eks. en digital fortelling, opplever de en stor
grad av mestring. Barna kjenner og «eier» fortellingen, og de
kan fortelle om den eller vise den til andre etterpå. Både barn
og voksne får bruke mange forskjellige sider ved seg selv, og
nye relasjoner oppstår, fordi barna opplever noe spennende
og interessant sammen. Gjennom å skape noe sammen med
andre i ei gruppe, utvikler barna også sin sosiale kompetanse.
Arbeid med digitale verktøy gir også mange fine anledninger
til språkstimulering, fordi barna har noe kjent og konkret å
snakke om. Oppmerksomme ansatte med digital kompetanse
kan dessuten ta i bruk digitale verktøy som det Jerome Brumer
kaller «støttende stillas» i en læringssituasjon (Bølgan 2008).
Et barn kan klare mye alene, men for å utvikle seg litt videre,
trenger det hjelp, og «støttende stillas» betegner den hjelp og
støtte som barnet trenger i en læringssituasjon. Både barn og

Denne teksten er skrevet av en gutt på 3 år. Han kommer bort og lurer på hva jeg holder på med når jeg
sitter og skriver på datamaskinen. Etter ei stund peker han på den lange knappen på tastaturet og spør:
”Hva er det?” Jeg forklarer og spør om han har lyst til å prøve, og det har han. Vi åpner Word, finner store
bokstaver, ei tydelig skrift og en stor skriftstørrelse. Først skriver han helt vilkårlige bokstaver, men etter ei
lita stund begynner han å fortelle hvem sine bokstaver han trykker på. Når han skriver L-en, sier han: ”Det
er min bokstav”. Han vil at jeg skal si de forskjellige bokstavene etter hvert som han skriver de. ”Jeg er 3 år”
sier han når jeg leser tallet 3. ”Et 2 tall,” sier han når han skriver 2-tallet. Til slutt skriver han navnet sitt. Noen
av bokstavene sine finner han helt selv, andre får han litt hjelp til. Mange barn synes det er lettere å skrive
bokstaver på datamaskinen enn for hånd, og på den måten kan datamaskinen være en hjelp for barna til å
lekeskrive og øve seg på å skrive bokstaver.
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voksne, men også datamaskinen, kan være den kompetente
andre som støtter og hjelper barnet videre.
I et tegneprogram på datamaskinen kan barna tegne selv, og
bruke ferdigproduserte bakgrunner, figurer m.m. og på den
måten skape nye bilder.

Pedagogisk arbeid med digitale verktøy

For å gi en bedre oversikt over hvordan barnehagen kan
arbeide med digitale verktøy, gir jeg her et eksempel på en
progresjonsplan. Tiltakene viser hvordan barnehagen kan
arbeide med digitale verktøy på en skapende, kreativ og ut
fordrende måte. Målsetningen med progresjonsplanen er at
den skal sikre en mer systematisk bruk av digitale verktøy, og
dermed sikre barns utvikling steg for steg. Samtidig skal planen
gi personalet ideer til skapende og kreativ bruk av forskjellige
digitale verktøy sammen med barna.

4–5 åringene har laget et tankekart om våren. Etterpå tegner barna (til sammen 10 stk) en flott vårtegning sammen.
De bruker den interaktive tavla. Jenta helt til venstre starter på bilde, og på bildet til høyre er tegningen ferdig.)
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Progresjonsplan; Digitale verktøy

Progresjonsplan fra “Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen”
(Undheim/Aschehoug Gan forlag)
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Planen er delt opp i tre aldersgrupper: 1–3 år, 3–5 år og 5–6 år.
Slik kan vi sikre at barna får møte forskjellige digitale verktøy
tilpasset den aktuelle aldersgruppa, men uavhengig av kjønn.
Alle barna skal ikke gjøre alt, men alle skal få nye utfordringer
etter hvert som de blir eldre. Overgangen mellom de forskjellige
aldersgruppene er glidende, og planen kan lett tilpasses den
enkelte barnehage. For eksempel er fotografering et område
som passer fint for de minste, mens animasjonsfilm kan være
mer egnet for de eldste. Målet er at både barna og personalet
får en variert og stimulerende barnehagehverdag, hele tiden
med nye og spennende ting å glede seg til.
Progresjonsplanen vektlegger viktigheten av at arbeidet med
digitale verktøy blir integrert med det øvrige pedagogiske
arbeidet i barnehagen. Kombiner nye og «gamle» metoder.
For eksempel kan en digital bildecollage lages etter inspirasjon
av Andy Warhol og med ei fargelagt skisse som utgangspunkt,
og en digital fortelling kan lages av trær som barna klipper og
limer av papir og som så skannes.

Oppsummering

Arbeidet med IKT og digitale verktøy skal ikke erstatte alt
det andre pedagogiske arbeidet som skjer i barnehagene,
det skal være et supplement – for å sikre barna en variert og
stimulerende barnehagehverdag! Bruk av digitale verktøy må
integreres i det pedagogiske arbeidet, slik at de blir en naturlig
del av barnehagehverdagen.
Marianne Undheim er førskolelærer med videreutdanning i IKT
i barnehage, og har skrevet boka Del gleder! Digital kompe
tanse i barnehagen. Boka har som siktemål å bidra med tips og
ideer til bruk av ulike digitale verktøy sammen med barna, for å
nå målsetningen om at digitale verktøy skal integreres i det peda
gogiske arbeidet i barnehagen. Hovedfokuset er digitale verktøy
som fremmer det nysgjerrige og kreative hos barna. Boka skal
være en hjelp for personalet til å kunne velge de digitale verk
tøyene som passer inn i situasjonen, og tilpasset den aktuelle
barnegruppa. Undheim har en egen nettside der hun skriver om
disse temaene: http://marianneundheim.blogspot.com/
Du kan lese en redigert versjon av kapittel 3 i Del gleder!
Digital kompetanse i barnehagen her.
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i barnehagen
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Når barn fotograferer, får de formidle sin
opplevelse av barnehagehverdagen. Foto kan
fortelle personalet og foreldrene mye om hva
barna er opptatt av. Dette gir personalet viktig
informasjon og grunnlag for ny læring om
barna og deres utvikling.
av Marianne Undheim

Barnets perspektiv
Barn ser verden fra et annet perspektiv enn voksne. De kan ofte
lettere kjenne seg igjen i foto tatt av andre barn, fordi bildene
er tatt fra barnas perspektiv. Små barn må se opp på voksne
som står, og de er vant til å se voksne fra et nedenfra-og-oppperspektiv. Når voksne fotograferer små barn slik, ser barna
seg selv på bildet fra et ovenfra-og-ned-perspektiv. Dersom den
voksne setter seg ned på kne eller på gulvet, får en i større grad
fotografert i samme perspektiv som barna selv. Da er det mye
lettere å fange øyeblikket og det barnet er opptatt av.
Det er spennende å studere bilder fra en tur der både barn
og voksne har fotografert. En kan ofte undre seg over om de
virkelig har vært på den samme turen? To forskjellige barn kan
også ta helt forskjellige bilder, på samme måte som to voksne
gjør det – nettopp fordi vi er opptatt av og interessert i forskjel
lige ting. Derfor er det nyttig for hele gruppa at det er flere som
bytter på å fotografere.
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Tre 5-åringer har fått i opp
drag å fotografere matematiske
former i skogen. De går på
«jakt» med kameraet, og finner
mye spennende. Her er noen
firkanter som de fant.
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Bilder blir
en god
innfallsvinkel
til filosofiske
og undrende
samtaler

Tid til læring
De fleste bildene i denne artikkelen er tatt av 4-6-åringer, men
også 2-åringene i barnehagen kan fotografere selv. Alle barn
trenger imidlertid opplæring først, og de må gjennom et «rable»stadium der de knipser vilt, får eksperimentere og prøve seg
fram først. Dersom en bruker litt tid sammen med barna og ser
på bildene etterpå (gjerne direkte på kameraet), kan barnet
lære mye om egen fotografering. Hva er et bra foto? Hvilke
bilder liker jeg? Dette gir også personalet viktig innsikt i barnets
tanker og synspunkt.
Når barn fotograferer, har de ofte fokus på enkeltstående ting,
og de går ofte svært nær det som fotograferes. Lær barna å se
verdien av å fokusere skikkelig, og å være konsentrerte om hva
de tar bilder av. Barn viser ofte kreative sider ved seg selv når
de fotograferer, sider som man kanskje ikke ser så lett i andre
situasjoner. Spør barnet hva det tok bilde av. Med de eldste
barna kan man også spørre hvorfor det tok bildet akkurat slik,
og hva det tenkte rundt selve fotograferinga. Dermed blir bilder
en god innfallsvinkel til filosofiske og undrende samtaler.
Disse bildene er tatt av ei jente på 6 år. Hun har fotografert mye
og er opptatt av hvordan ting ser ut.
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På vei innover i skogen, tar hun mange nærbilder av skogen
og «våren». Det blir litt travelt å fotografere mens vi går, så
hun plukker med seg ting som hun vil fotografere seinere. Vel
framme i skogen, stiller hun opp det hun har funnet, og tar
bilder.
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Vi hadde funnet gåseunger
og vi fant en skolopender”
(Jente 6 år)

Jenta fokuserer godt når hun tar nærbilder. Skolopenderen
holder hun i den ene hånda, mens hun holder kameraet i den
andre og fotograferer. Dersom hun trenger hjelp til å holde det
hun har funnet, instruerer hun hjelperen nøye for å få det rette
lyset.
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«Dette så ut som lava, men det var en knekkebrødpose og eggeskall»
(Jente 6 år)

Den viktige bildeteksten
Det neste bildet er tatt av en gutt på 3 år. Etter at de hadde
skrevet det ut, viste han det stolt fram. Alle trodde det var den
gravide magen han hadde fotografert. Men da han ble spurt,
svarte han: «Jeg har tatt bilde av gullglidelåsen».
Et fotografi kan lett feiltolkes av andre som ikke ser det samme
som fotografen, eller som ikke var tilstede. Derfor er det viktig
å ha en bevisst holdning til hva man skriver som tekst til bildene.
En bildetekst skal ikke bare informere om det samme som man
kan «lese» ut av bildet, det skal supplere bildet. Skriv gjerne litt
om aktiviteten som er fotografert, hva som skjedde rett før og rett
etterpå, og hva barna var opptatt av. Spør gjerne barna, og et
direkte sitat fra et barn passer alltid inn. Barn er som regel veldig
direkte og konkrete i sine kommentarer til bildene. Det er også
spennende å skildre en stemning i et bilde, enten det er fra en tur
i nydelig høstvær, eller fra et eksperiment i sandkassen.
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Å skrive ut bilder
Når barn fotograferer, er det ekstra stas å få være med og
skrive ut bildene sine etterpå. Bruk gjerne barnas fotografi i
dagsrapporten, på veggplakater eller i barnets perm. La barnet
selv få sette tekst til. Noen av de eldste barna klarer å skrive
ut bildene selv, lime dem inn i f.eks. dagsrapporten og diktere
eller kanskje til og med skrive teksten.
På mange skrivere kan man sette kameraets minnebrikke
direkte inn i skriveren (integrert kortleser), og man kan se
bildene på en liten skjerm på skriveren, helt uavhengig av en
datamaskin. Da kan barna lett være med og bestemme hvilke
bilder som skal skrives ut. På skrivere med skannerplate, er det
ofte mulig å skrive ut et indeksark av f.eks. de 20 siste bildene,
og dermed kan barna merke av de bildene de ønsker. En tredje
mulighet er å gå via datamaskinen. Slik kan en se bildene i
større format, og evt. redigere bildene dersom ønskelig.
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Lim inn bilder og skriv tekst fra dagen i dag i en dagsrapport. Både barna og
foreldrene stopper opp og studerer boka og samtaler rundt bildene. Barna
forteller ivrig både om det de ser i dagsrapporten, men også om andre opp
levelser fra barnehagedagen. «Jeg vil lese i dagsrapporten,» sier gutt 5 år.
Han går bort og «leser» og ser på bildene fra dagen i dag. «Der er hesten.
Jeg pakket opp pakken i dag.» Barnehagen har omvendt adventskalender
nå i adventstida, og i dag var det hans tur til å vise hva han hadde tatt med.
Som bildet viser, ligger boka lett tilgjengelig både for barna, foreldrene og
personalet, og de kan «lese» i den når de ønsker. Siden det er ei bok, har
de også anledning til å bla tilbake til dagen før dersom de ønsker det.
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Tips:
• Det er viktig at barna får opplæring i bruk av kameraet når

de skal fotografere. Barn lærer raskt, men det er godt med
en oppfrisking av det viktigste: Trykk her for å ta bildet,
skru kameraet av og på her, og husk at snora skal henge
rundt halsen / armen hele tida. Når barna er ferdige, legges
kameraet på en fast plass. Dersom de vil ta flere bilder
senere, henter de kameraet igjen.
• Mislykkede bilder bør slettes, gjerne direkte fra kameraet.
• Dersom mange barn skal fotografere, er det lurt å ta et bilde
av barnet med en lapp der det f.eks. står «NY FOTOGRAF»
først, da er det lett å se hvem som har tatt hvilket bilde
etterpå.

Fotografi og språkutvikling
Språkforsker Anne Høigård sier at 0-6-årsalderen er den
viktigste språkutviklingsperioden, og at det er mye god språk
trening i å kommunisere rundt bilder (Høigård 2008/09). Foto
grafi er svært språkfremmende for alle barn, men særlig for de
yngste, for flerspråklige og andre som trenger litt ekstra støtte.
Barns ordforråd vil også bli styrket gjennom bruk av fotografi.
Rammeplanen legger stor vekt på at barnehagen skal skape
et språkstimulerende miljø for alle barna. Et fotografi kan aldri
erstatte erfarte opplevelser, men det er en god støtte til å kunne
huske ting, f.eks. når barnet skal fortelle om en opplevelse til
foreldrene senere.
Det jeg hører, det glemmer jeg.
Det jeg ser, det husker jeg.
Det jeg opplever, det forstår jeg.
Det jeg selv gjør, det kan jeg!
Nora Lindén og Lila Marie Moberg skriver i boka Barn og
kommunikasjon (2008) at barn fotograferer det de er opptatt av,
og dette er et godt grunnlag for samtale med en voksen. Bruk
tid til å samtale med barna om bildene, del tanker og reflekter
sammen med barna, det er god språkstimulering. Alle barn har
noe å fortelle når de kan samtale om noe konkret, f.eks. noe
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de kan se på et bilde. Dessuten er det ekstra motiverende for
barnet når det har tatt bildet selv. På den måten blir barnas
fotografering både en god stimulering av deres språkutvikling
og begrepsinnlæring, og en gylden anledning for barnet til å
fortelle sin historie. Dette er viktig for alle barn, men særlig viktig
for barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling, bl.a. fler
språklige.

Bilder av tid
Bilder kan også hjelpe barna til å utvikle et kontekstuavhengig
språk («der-og-da-språk»), dvs. å kunne snakke om noe som

[tilt] # 2 – 2011

•

Fo t o

•

Side 11

«Jeg lager kattekostyme til
karneval. Jeg har klippet
ut ørene, og nå limer jeg
ull på de. Til slutt limer jeg
ørene på selve katten. Så
ser jeg meg i speilet, for å
se om det ble bra.» Denne
jenta er 5 år gammel. Hun
gjør det meste selv.
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f otografier
eller illustra
sjoner kan
gjøre det
enklere for
barn å forstå
sammenhenger

har skjedd eller skal skje. Denne språkformen er vanske
ligere enn det kontekstavhengige språket («her-og-nå-språk»),
der barna kan få hjelp av den konkrete situasjonen. Bildene
blir dermed en støtte for «der-ogda-språket», som er viktig
i skolen og seinere i livet. En bildeserie kan hjelpe barn til å
fortelle detaljert om en opplevelse.

Foto i samtaler med barn
Bruk gjerne foto fra barnehagehverdagen som utgangspunkt
for barnesamtaler. Velg ut bilder som viser barnehagens mang
fold. Snakk med barna om hva de liker å gjøre, hva de ikke
liker, og hvem de leker med. Gi barna anledning til å reflektere
rundt sine egne læringsprosesser: «Hvor lærer jeg best nye
ting? Hvor trives jeg best?» På denne måten sikrer en at barn
som ikke snakker så mye også får en god anledning til å fortelle
sin historie, og hva de er opptatt av. Språklig svake barn kan
være visuelt sterke, og fotografiene blir en god støtte. Dermed
får også disse barna anledning til å reflektere rundt sine egne
læringsprosesser. Barna kjenner seg igjen i de forskjellige
situasjonene som er fotografert, og ved hjelp av bildene sikrer
en at alle barna forstår spørsmålene og innholdet i det som
snakkes om.

Visuell hjelp
Det er ellers mange situasjoner i barnehagen der fotografier
eller illustrasjoner kan gjøre det enklere for barn å forstå
sammenhenger. I samlingstunden vil bilder fra eventyr, sanger,
rim og regler eller fra temaet som tas opp, kunne gi barn hjelp til
å forstå innholdet i det som blir formidlet. For barn som trenger
ekstra assistanse i sin språkutvikling, er dette spesielt viktig.
Bilder fra et eventyr gjør det også lettere for barn selv å kunne
gjenfortelle eventyret.
Bilder av barnehagens dagsrytme er en god støtte for nye
og utrygge barn. Disse bildene gir barna faste holdepunkt for
dagen, og skaper forutsigbarhet. Dette er ekstra viktig i arbeid
med barn med spesielle behov eller for barn som snakker et
annet språk, for å fremme deres språkforståelse.
For barn som ikke snakker norsk, er bilder en god måte å kunne
gjøre seg forstått på. Bildene sikrer også at barna har en sjanse
til å forstå hva personalet og andre barn prøver å fortelle dem.
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Fotografer de forskjellige påleggssortene som barnehagen
tilbyr til lunsj, da kan barna peke på det de vil ha. Ta bilder av
klær, for å vise hvilke klær vi trenger å ta på oss når vi skal ut.
Ta bilder av ulike lekekroker eller aktiviteter i barnehagen, for
å synliggjøre hvor vi kan leke eller hva vi kan gjøre den dagen.
Bruk bilder i foreldresamarbeidet med foreldre som ikke snakker
så godt norsk. Det er lettere å forklare hva en nissefest eller et
karneval er når en samtidig kan se på bilder.
Progresjonsplan for IKT og digitale verktøy i førskolen
Prosessmål

Tiltak

•

Barna skal få erfaring
med forskjellige
tekniske hjelpemidler
– der det er naturlig.

•

Barna får være med de voksne når
de bruker tekniske hjelpemidler (f.eks.
datamaskin, digitalkamera, skriver eller
skanner)

•

Barna fotograferer
og dokumenterer
barnehagehverdagen
sin.

•

Barna fotograferer selv, skriver ut
bildene og forteller hva de ser

•

Barna er med og dokumenterer, bl.a.
til permen sin, dagsrapport og plakater

•

5–6 åringene er dagens fotograf og
lager dokumentasjon til f.eks. en dags
rapport: de fotograferer selv, skriver
bildene ut, og lager eller skriver tekst
til (tekstskaping).

•

5–6 åringene dokumenterer med foto
og tekst til permen sin og eventuell
skolemappe.

«Barnehagen skal bidra til at barna erfarer hvordan teknikk kan brukes
i leken og hverdagslivet. (…) Personalet må bygge på og videreutvikle
barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen.»
Rammeplanen (s. 39).

Fra progresjonsplanen i Del gleder! Digital kompetanse i
barnehagen (Undheim/Aschehoug Gan forlag)

Visuell dokumentasjon
Barn studerer, kommenterer og undrer seg i lang tid over doku
mentasjon som f.eks. henger på veggen i barnehagen. Dersom
personalet lytter til barnas refleksjoner rundt bildene, oppnår de
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Høsten 08 bruker 5-åringene
Mattemeisen (Didaktiv) på tur
fast en gang i uka. Der blir bl.a.
barna utfordret med ei gåte:
«Rund som en ball og lang
som en kirkevegg. Hvem er
jeg?» Barna ser at nøstene er
like store, og setter ord på det
de ser. Når barna ruller tråden
ut, ser de imidlertid at tråden i
det ene nøstet er mye lengre
enn det andre, og undrer seg
sammen med de voksne over
hvorfor det er slik.
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stor innsikt i hva barna faktisk har lært og hva de husker fra en
gitt situasjon. Den visuelle dokumentasjonen kan derfor være
et godt verktøy for refleksjon og utvikling, og dermed bidra til
å drive en pedagogisk prosess framover. Derfor bør bruken av
fotokameraet i barnehagen allerede være på plass i planleggin
gen av aktivitetene, slik at bildene kan brukes målbevisst både
under og etter aktivitetene.
Plakater med bilder og tekst på veggen i barnehagen er
viktig dokumentasjon, og er tilgjengelig for alle som er innom.
Plakater og annen dokumentasjon kan med fordel også
Eksempel på plakater
i forbindelse med et
prosjekt
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DETTE HAR ME LÆRT OM KRÅKA
OPPSUMMERING 20.04.10

KRÅGÅ SITTE I TREET, NÅR ME
HENGE OPP MAT, FLYR
KRÅGÅ TIL MATEN.

KRÅGÅ ER FLINKE
TIL Å HAKKA MED
NEBBET
(hakkspising)

KRÅGÅ ER FLINKE TIL Å
FLY. HU FLAKSE MED
VINGENE FOR Å FLY.

KRÅGÅ ER LIGA
TUNGE SOM
EIN
SMØRPAKKE

KRÅGÅ ER
SVARTE, GRÅE
OG KVITE

KRÅGÅ
BYGGER REIR.
HU BUR I
REIRET. HU
BYGGER
REIRET SJØLV
AV KVISTER OG
PINNER.

KRÅGENE LIKAR
FUGLEMAT OG
NØDE. NÅR DEI EDE
NØDE FÅR DEI
HAKK I NEBBET.

KRÅGENE FLYR IKKJE MED
KRÅGEFLY, DEI FLYR MED
VINGENE SINE.
KRÅKENE EDE
MAKK, DEI ELSKER
MAKK!
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publiseres på Internett, bare en er kritisk til hvilke bilder som
brukes. På Internett når informasjonen fra barnehagen ut til
flere. Bilder kan også brukes som et tilbakeblikk på tidligere
opplevelser og erfaringer. Som et supplement til plakater, eller
istedenfor, kan bilder fra en aktivitet eller et tema også lages
som ei bok. Dette gir barna mulighet til å se, huske og lære av
prosessene og aktivitetene som de er en del av i barnehagen.
Bilder er viktig dokumentasjon, men de kan lett feiltolkes, jf.
avsnitt om bildetekst. Derfor er det avgjørende at personalet
har en bevisst holdning med hensyn til hvilke bilder de bruker.
Det er også vesentlig å bruke tid til å reflektere rundt innholdet i
bildene, sammen med barna, men også i personalgruppa. Dette
gjelder både når bildene brukes internt i barnehagen og når de
publiseres på Internett.

Spørsmål til diskusjon:
• Hva fotograferes i barnehagen?
• Er det mest portrettfoto, eller er det situasjonsfoto av barn i
forskjellige aktiviteter eller lek?

• Er det enkeltfoto eller er det flere foto fra samme aktivitet?
• Hvem er det som fotograferer, de voksne eller barna?
• Og minst like viktig, hvem bestemmer hva som skal foto
graferes, og hva som skal skrives ut etterpå?

Dokumentasjon av personlig utvikling
Barn liker å klare selv, og dette gir barnet en mestringsfølelse.
Slike situasjoner bør også fotograferes og dokumenteres.
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Alle disse barna er i
alderen 1½ –3 år.
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Styrk barnets selvfølelse ved å vise at det de gjør er så verdi
fullt at vi tar bilde av det! Slike «private» bilder bør samles i en
perm eller lignende. Skriv gjerne ut litt flere bilder til de barna
som trenger ekstra visuell støtte for selv å kunne fortelle. Barna
«leser» permene sine om igjen og om igjen, for hverandre, for
personalet og for foreldrene. Ofte høres ivrige samtaler om de
forskjellige opplevelsene og aktivitetene som barna husker og
blir minnet om når de ser bildene.
Denne type foto er svært bevisstgjørende for både barna og
personalet, og det er med på å gjøre barnets læring synlig for
barnet selv, for personalet og for foreldrene. Sett av tid i person
algruppa til å reflektere rundt bildene, for å kunne hjelpe barnet
best mulig videre i dets utvikling.
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Når barn tidlig erfarer at personalet tar bilder av det som barna
er opptatt av og interessert i, vil barna erfare at det de synes er
viktig blir verdsatt av de voksne, noe som igjen styrker barnas
selvtillit og selvfølelse. Det er imidlertid like viktig at personalet
bryr seg om hva barna ikke ønsker at skal fotograferes. Barn
har rett på privatliv, og personalet verken skal eller kan doku
mentere alt. Barnas mening er viktig, også på dette området!

Et nærbilde av et terrarium,
ei delt kokosnøtt, en bukett
løvetannblomster, og en
stein med frost på blir mer
levende når fotografen
går nær og fokuserer
skikkelig. Barna synes det
er spennende med isen
som de finner i skogen.

Bruk også fotografi som utgangspunkt for evaluering av og
refleksjon rundt et prosjekt (tema) sammen med barna, både
underveis og etterpå. Slik kan barna være aktive deltakere i
barnehagens dokumentasjonsarbeid. Under ser dere et utdrag
fra en oppsummering laget av ei jente på 4 år. Hun har valgt
bilder av det som hun synes har vært kjekt i prosjektet om
Indrani, og har diktert hvilken tekst som skal skrives. Dette tar
ikke lang tid, og alt gjøres sammen med barna. På baksida har
vi skrevet litt om hva hun husker best fra prosjektet: «Indrani
bor i India. Hun synger ‘Rice and curry’, og den sangen kan jeg
og. Indrani gikk i barnehage, akkurat som jeg. Indrani var 5 år.
Hun liker godt å danse.»

[tilt] # 2 – 2011

•

Fo t o

•

Side 22

Fototips til de voksne!
Gå nær motivet
• Voksne har mye å lære av å se på hvordan barn fotograferer.
• Noen ganger ødelegges her-og-nå-situasjonen dersom en
voksen nærmer seg med et kamera. Da bør en heller la være
å fotografere. Situasjonen her-og-nå er tross alt det viktigste!
• Unngå bruk av zoom dersom du kan. En del kameraer har for
dårlig zoom, og bildene blir lett uskarpe dersom en zoomer
for mye.
• Bildet blir bedre dersom du heller går nærmere. Men hvis det
ikke er mulig å gå nærmere, eller du ødelegger situasjonen
ved å gå nærmere, kan du bruke zoom.
• Ved portrettbilder, f.eks. av barn til en bildecollage av ansikts
uttrykk, kan det være lurt å prøve seg fram, både ved å gå
nær, men også ved å trekke seg litt lengre vekk og heller
zoome.
Lær kameraets forskjellige funksjoner og innstillinger.
• Å skru blitzen av og på
• Å fotografere nære ting, f.eks. meitemarker eller andre
småkryp
• Å slette bilder
• Å endre oppløsningen på bildene som tas
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Disse bildene er tatt
fra barnets perspektiv,
dermed klarer fotografen
å «fange» øyeblikket.

Fotografer fra barnets perspektiv

• Gå ned på kne, eller sett deg på gulvet. Små barn må se

opp på voksne som står, og de er vant til å se voksne fra et
nedenfra-og-opp-perspektiv. Når voksne fotograferer små
barn stående, ser barna seg selv på bildet fra et ovenfra-ogned-perspektiv. Dersom fotografen attpåtil sier «se her,» så
ser barna opp, og da får de ofte et ganske forvrengt uttrykk i
ansiktet.
• Dersom fotografen heller setter seg ned på kne eller på
gulvet, klarer man i mye større grad å fange øyeblikket og
det barnet er opptatt av. Fotografer barnet først mens det er
konsentrert om det som det holder på med, så kan du heller
si «se her» og evt. fotografere barnets ansikt etterpå.
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Denne artikkelen er en redigert versjon av kapittel 3 i Marianne
Undheims bok Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen
(GAN Aschehoug 2010). Boka har som siktemål å bidra
med tips og ideer til bruk av ulike digitale verktøy sammen
med barna, for å nå målsetningen om at digitale verktøy skal
integreres i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Undheim
er førskolelærer med videreutdanning i IKT i barnehage.
http://marianneundheim.blogspot.com/

Referanser:
Datatilsynet (2008): I beste mening – et veiledningshefte
om bilder av barn på nett. Kan bestilles eller lastes ned fra:
http://www.datatilsynet.no/templates/form____2486.aspx
Høigård, Anne (08-09): Flere foredrag i Klepp kommune
høsten 08 og vinteren 09.
Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barne
hagens innhald og oppgaver.
Lindén, Nora og Moberg, Lila Marie (2008): Barn og
kommunikasjon – om små barns bruk og utforsking av
digitale verktøy. Bergen: Gyldendal Akademisk.
Mattemeisen. Begynneropplæring i matematikk ute
for barnehage og skole. Kan bestilles hos Didaktiv:
http://www.didaktiv.no/
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Fra Tupitsyn, The Soviet Photograph, Yale University Press, 1996

Re porta s j e f o t o g ra f e n
Rod s j e n k o
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I 1928 og et par år framover skaper Aleksandr
Rodsjenko et nytt uttrykk for reportasje
fotografiet. Han forlater det estetiserende fotografiet han er blitt kjent for og skaper i stedet et
tett, åpent, fragmentarisk uttrykk som skal
dokumentere Sovjetunionen i utvikling.
Av Per Terje Naalsund

Mange fenomener går i glemselen i løpet av historiens gang.
Én av dem er Aleksandr Rodsjenkos (1891–1956) prestasjoner
som reportasjefotograf i årene 1928–1932.

Multikunstneren

Det er trolig flere grunner til at vi kjenner lite til reportasje
fotografen Rodsjenko. Han var en multikunstner, og det er ikke
merkelig om han er mer kjent på noen områder enn på andre.
I dag er det særlig fotografen Rodsjenko som er sentral
referanse. Måten han rendyrket de geometriske kvalitetene
i fotografiet på og det at han alltid søkte etter uvanlige bilde
vinkler som skulle gi folk følelsen av å se virkeligheten i et
nytt perspektiv, gjør ham til en nyttig læremester for alle foto
studenter.
Også som designer hører han til verdenseliten. Det
konstruktivistiske formspråket han tok i bruk – på bokomslag,
i bøker, av reklame, i avisoppslag – er blitt til et stående
uttrykk for skarphet og tyngde.
Han skrev seg også inn i kunsthistorien med sine tidlige foto
montasjer og som «vanlig» kunstner som sammen med andre
konstruktivster i 1921 allerede sa farvel til den nyskapende
abstrakte kunsten de hadde utviklet, for å skape design til nytte
for folk flest i stedet.
Reportasjekarrieren hans er dessuten belastet av at han
kompromitterte seg selv både estetisk og politisk ved å lage
rene progandareportasjer for regimet til Stalin fra 1933 og fram
til 2. verdenskrig. Likevel er flere av bildene og designene han
tok da reprodusert i rikt monn. De er både “kunstneriske” og
“monumentale” – slik den sosialistiske realismen krevde av
ham.
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Sovjetfotoet

Det er ei bok av Margarita Tupitsyn som har reddet reportasje
fotografen Rodsjenko fra glemselen. Boka handler om de
kunstneriske debattene på tyvetallet og det politiske presset
på fotografene på tredvetallet i Sovjetunionen. Boka heter The
Soviet Photograph 1924–1937, og kom ut allerede i 1996.
Tupitsyn beskriver i denne boka hvordan Rodsjenko ble
kritisert fra sine nærmeste kolleger i begynnelsen av foto
karrieren. Kunsten i 20-tallets Sovjet skulle både være
byggende og nyskapende. Det gjaldt å finne former som
forente idealer fra kunstens avantgarde og den politiske
revolusjonen. Konstruktivisten Rodsjenko hadde formspråket
inne, men han hadde problemer med å knytte motivene sine
til den sosiale virkeligheten. En av de fremste politisk aktive
formalistene, Osip Brik, anklagde ham for å ta bilder av isolerte
fenomener, som et tre, eller en bygning, og dermed skape bilder
som var rent estetiske, som et maleri. Den mest radikale for
fatteren på denne tida, Sergej Tretjakov, mente at fotografiene
til Rodsjenko bare bidro til å endre folks smak i retning av nye
kunstformer. I stedet burde han fotografere slik at han endret
folks forståelse.

Forvandlingen fra fotograf til reporter

Rodsjenko tok kritikken seriøst. Da han fikk jobb som foto
reporter for forskjellige magasiner i kjølvannet av den første
femårsplanen i 1928, hadde han endret praksis.
Femårsplanen som krevde at hele folket skulle arbeide et
ter statens planer for å industrialisere nasjonen, hadde også
behov for medier som kunne vise folket hva som ble gjort. Både
kino, maleri og foto ble tatt i bruk. Det viste seg snart at fotoet
var de to andre mediene overlegne når det gjaldt å formidle
nyheter raskt. Estetisk sett tok fotografene avstand fra male
kunstens formspråk og nærmet seg filmens. Osip Brik skrev
en serie sentrale artikler som holdt fram still-bildet som ideal
– han slo fast at det gjaldt å fange hverdagen i sin alminnelig
het, men ikke på en slik måte at den som ser bildet tenker at
dét var et godt bilde, men på en slik måte at den som ser bildet
engasjeres av aktiviteten i bildet.
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Fra Tupitsyn, The Soviet Photograph, Yale University Press, 1996
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Rodsjenkos metode

Hvordan er det mulig? Tupitsyn argumenterer godt for at
Rodsjenko faktisk får dette til.
Det er særlig tre virkemidler Rodsjenko tar i bruk:
1) H
 an er fortsatt opptatt av bildevinkelen. Målet er ikke lenger å
finne en uvanlig, «umenneskelig» bildevinkel, men en vinkel
som fører tilskueren tett på objektet.
2) H
 an jobber med innrammingen av objektet, både ute i felten
og når han er hjemme i mørkerommet. Målet er å skape
følelsen av et udefinert rom utenfor bildekanten. Tanken er
at objektet i bildet skal forbinde seg med noe som er usynlig,
noe ingen fotograf kan fotografere. Hva dette usynlige er, lar
seg ikke bestemme, men kanskje kan vi si at tilskueren nå
ikke lenger tenker at dette var et godt bilde, men i stedet må
tenke «hva er dette som bildet forbinder seg med?». Man
kan godt si at Rodsjenko forsøker å av-ramme bildet...
3) H
 an er også opptatt av hvordan han skal montere sammen
bildene. Jobben for magasiner gjør at han ikke lenger tenker
i enkeltbilder, men i serier av bilder. I stedet for å fortelle «alt»
i et bilde, kan han vise forskjellige fragmenter av helheten.
Og kanskje viktigst: Han viser fragment ved siden av frag
ment ved siden av fragment… Ingen bilder er viktigere enn
de andre og ingen bilder bærer noe (politisk) budskap.
Blant de russiske fotografene på denne tida, ble denne
praksisen kalt “faktografi”. Målet er at virkeligheten sjøl
skal avtegne seg på fotoplaten. Når man ser på bildene er
det fristende å si at de avbilder prosesser. Menneskene er
sammenvevde med maskinene som arbeider uten stans for
å omforme livet.

Politisk kritikk

Rodsjenko ble snart kritisert for denne praksisen, men nå fra
den andre siden, fra fotografkollegaer som var mer opptatte av
politikk enn estetikk. De mente at Rodsjenko av-humaniserte
menneskene, og de anklaget ham for å ta bare snapshots i
stedet for å tilbringe lang tid ute i felten og gjøre seg kjent med
målsetningene for produksjonen. De krevde at Rodsjenko skulle
fortelle oppbyggelige historier med tydelige aktører som leserne
kunne identifisere seg med.
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Fra Tupitsyn, The Soviet Photograph, Yale University Press, 1996
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Fra Tupitsyn, The Soviet Photograph, Yale University Press, 1996
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Sosialistisk realisme

Da den andre femårsplanen tar til i 1932, har disse kritikerne
fått Stalins sensurinstanser på laget sitt. Nå skal man ikke
lenger vise at landet bygges, men at folket er stolt av å jobbe for
nå målsetningene til makthaverne. Personene skal ikke lenger
være omgitte av et ukjent rom (og en ukjent framtid), men
skride fremad med brystet høyt hevet under Stalins fornøyde
oppsyn.
Denne utviklingen sier også noe om mulighetene for
virkelighetsrepresentasjon i et diktatur. Idet makthaverne inn
fører tvang og terror og skaper et system der de som skal
produsere, må jukse med tallene for å unngå avskjedigelse,
kan ikke reporterne lenger gjengi virkeligheten. Jobben deres
blir i stedet å skape myter. Mot midten av 30-tallet er derfor
Rodsjenko engasjert med å fotografere sirkusshow, parader
og sportsstevner der Sovjetmakten feirer seg selv. Sjeldnere
og sjeldnere benytter han seg av uvanlige bildevinkler. Rommet
utenfor rammen forsvinner. Mennesker som opptrer for andre
mennesker, blir motivene hans.

Å tro på virkeligheten

Som en siste tanke i denne presentasjonen av reportasje
fotografen Rodsjenko: Hvorfor er det enkeltbilde-fotografen
og ikke reporteren Rodsjenko som brukes i undervisningen i
dag? Er det fordi det alltid er enkelt å kopiere den geometriske
innfallsvinkelen, mens det er langt vanskelige å lære bort den
forvandlingen som skjedde med Rodsjenko i 1928? I noen få år
– snart var han uten framtidsutsikter og levde i fattigdom – var
han så heldig at han trodde på virkeligheten. Og akkurat det
er en evig utfordring: For å fange virkeligheten, må man tro på
virkeligheten.
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Analyse av

Forsvarets rekrutteringsfilmer
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Av: Ingrid Ytre-Arne, student ved Høgskolen i Oslo

Forsvaret bruker en rekke filmer for å formidle
informasjon om sesjon og førstegangstjeneste.
Hvor godt fungerer disse filmene med tanke på
å rekruttere og beholde personell?
Sentrale spørsmål

Jeg kommer i det følgende til å anvende begreper og modeller
fra Peter Harms Larsens innføinger i filmdramaturgi til å ana
lysere filmene til Forsvaret. Det er særlig fire sentrale punkter
jeg vil se nøye på: Legger filmene til rette for innlevelse i hand
lingene som presentereres for oss? Skaper de fascinasjon for
opplevelsene som venter i militæret? Lar de oss identifisere oss
med personene som har valgt å avtjene verneplikt og verve seg
for tjeneste? Gir filmene tilstrekkelig informasjon til at de som
ser filmene skjønner bedre hva militærtjeneste innebærer?

Filmene

Flere av filmene til Forsvaret er lagt ut på nettsiden deres,
www.mil.no, og på www.youtube.com. I tillegg bruker Forsvaret
DVD-filmer om førstegangstjenesten på selve sesjonen. Disse
filmene gir et innblikk i hva førstegangstjeneste, militær utdan
ning og karriere har å tilby av muligheter, utfordringer, arbeids
oppgaver og miljø. Vi får informasjon om hvilke avdelinger
Forsvaret opererer innenfor, og vi ser hvordan soldatene opp
lever de ulike situasjonene de blir stilt overfor.

Musikkvideolignende

Nettklippene fra Forsvarets nettside henter filmspråket sitt
fra musikkvideosjangeren. Filmene er spekket med lyd- og
bildeeffekter, og i stedet for reallyd underbygges bildene
av pulserende musikk. Filmene viser en rekke actionfylte
situasjoner, blant annet fra en fallskjermjeger og spesialjegers
virksomhet. Formålet med filmene er å vekke interessen hos
de som ønsker å bygge en videre karriere i Forsvaret.

Reklamefilm

Nettklippene fra youtube.com er spesielt korte i varighet og
fungerer som reklamefilmer. Disse filmene er også uten real
lyd, med pulserende musikk i bakgrunnen, og en manns
stemme i forgrunnen av lydbildet som formidler budskapet.
Ofte dukker det en tekst eller stikkord opp på skjermen, slik
som «Det er mye du kan lære deg i Forsvaret». Filmene viser
en rekke klipp i rask rekkefølge av forskjellige situasjoner,
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eksempelvis situasjoner fra Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret
og Luftforsvaret. Det er spesielt de spenningsfylte situasjonene
som kommer til uttrykk, akkurat som i nettklippene fra
Forsvarets nettside.

Førstegangstjeneste

DVD-filmene om førstegangstjeneste har hovedsakelig real
lyd, som underbygges av et rytmisk pulserende musikkmotiv.
Også her fungerer musikken som en spenningsforsterker, da
mye av det visuelle innholdet spiller på krig, skyting og andre
spenningsmomenter. Den ene DVD’en, «Mangfold av mulig
heter», består av kortfilmer som varer fra 1,5 til 10 minutter.
Filmene viser forskjellige aspekter ved førstegangstjenesten
– jenter i Forsvaret, samholdet i leirene – og korte snutter fra
de ulike avdelingene Forsvaret opererer innenfor. Her finner vi
blant annet Garnisonen i Sør-Varanger, Sjøforsvaret, Garden,
Militærpolitiet og Internasjonal tjeneste. Den ni minutter lange
filmen «Førstegangstjenesten» gir informasjon om hvordan inn
rykksdagen går for seg, og den forteller om arbeidsoppgavene
som følger med tjeneste i henholdsvis Hæren, Luftforsvaret,
Heimevernet og Sjøforsvaret. Den andre DVD’en inneholder
en lengre versjon av «Førstegangstjenesten» (på 1 t 17 min.).
Den gir et grundigere og mer innholdsrikt innblikk i hva som
skjer fra og med første dag i førstegangstjenesten og forteller
mer om hva som venter i Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet
og Sjøforsvaret.

Hovedtema

Filmene ønsker å formidle en forståelse av at det er lurt å velge
Forsvaret, fordi man møter utfordringer, muligheter og opp
levelser man ikke ville fått andre steder. Det legges vekt på at
Forsvaret tilbyr et trygt og godt miljø der folk samarbeider og
ikke minst trives, men at det samtidig er et sted der man kan
tøye sine egne grenser, klare det umulige, oppdage nye sider
ved seg selv, og bli klokere på veien videre. Med dette som
utgangspunkt ønsker Forsvaret å øke sin tiltrekningskraft som
arbeidsgiver gjennom filmene.

Målgruppe

Alle filmene henvender seg hovedsaklig til unge menn i verne
pliktig alder, både de som vurderer førstegangstjeneste, og
de som ønsker å bygge en videre karriere i Forsvaret. Alderen
gjenspeiles også i hvem som vises i filmene, da dette stort sett
er soldater i tjueårene/sent tenårene.
Da det ikke nødvendigvis er en selvfølge at alle som er på
sesjon har et ønske om å avtjene militær verneplikt, tror jeg
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disse filmene spiller en større rolle for den tvilende målgruppens
avgjørelse, sammenlignet med hva reklamefilmene og teaserne
gjør. Dette er nok også grunnen til at det er dvd-filmene som gir
det mest utfyllende og informasjonsrike bildet på førstegangs
tjenesten. For de som allerde har bestemt seg for å avtjene
militær verneplikt, har dvd-filmene trolig kun en ytterligere over
bevisende effekt.
I utgangspunktet er unge gutter den hovedsaklige målgruppen,
men vi finner ett unntak. Filmen «Jenter» skal friste flere jenter
inn i Forsvaret, og har naturligvis derfor jenter som sin hoved
målgruppe. Da jentene likevel er kraftig underrepresentert i
de øvrige filmene, fremgår de ikke som en naturlig del av den
totale målgruppen. Dette forsterkes også av det gjennom
gående actionfylte innholdet i filmene (spesielt der det skytes
og sprenges), som appellerer mer til de aller «tøffeste» guttene
enn den kvinnelige målgruppen.

[tilt] # 2 – 2011

•

Film

•

Side 4

Usammenhengende dramaturgi

Den klassiske lineære fortellerstrukturen bygger på at hver
historiefortelling må bestå av en begynnelse, en midtdel og en
avslutning, og nettopp i den rekkefølgen for at publikum skal
kunne følge best mulig med.
”Rygraden i historien er plottet – et handlingsforløb som
historien er bygget op omkring, og som skaber den over
ordnede fremdrift der skal sikre at publikum holdes i ånde fra
begyndelse til slutning”
Petter Harms Larsen presenterer i De levende billeders drama
turgi 1. Fiktionsfilm en berettermodell i syv ledd som ligger til
grunn for publikums innlevelse i en film. Sentralt står kravene om:
1. Anslag: historien må starte med noe som fanger publikums opp
merksomhet, og som trigger lysten til å fortsette å følge med
2. Presentasjon: karakterer, setting og konflikt presenteres
3. Utdypning: publikum får ytterligere informasjon som er
relevant for handlingsforløpet, og det er her publikums
følelsesmessige engasjement i historien for alvor skal
forsterkes
4. Point of no return: konfliktopptrappingen starter, og de(n)
bærende karakter(ene) har ingen andre muligheter enn å
fortsette til veis ende dersom konflikten skal kunne bli løst
5. Konfliktopptrapping: de(n) bærende karakter(ene) stilles i
ulike dilemmaer, og må ta skjebnesvangre valg som setter
handlingens bærende verdier på prøve. Valgene som gjøres
nå skal ruste den bærende karakter opp til den siste og
største prøven av dem alle, nemlig:
6. Klimaks: spenningen som til nå er bygget opp forløses ved at
konflikten kommer til en løsning, og historiens bærende idé
blir bevist gjennom utfallet av konfliktløsningen.
7. Uttoning: skal gi publikum en mulighet til å ”puste ut” og
avreagere på spenningskurven som endelig har lagt seg.
(Det Danske Filminstitutt/Knud Øllgaard 2005, s. 106–121)

I filmene til Forsvaret later klippene til å være helt tilfeldig
sammensatt. Det er vanskelig å finne noen sammenheng
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i måten filmene er bygget opp på, annet enn at klippene vi ser
er koblet opp mot det filmtittelen tilsier. Som seere forventer vi
en naturlig overgang fra den ene handlingen til den neste, og
en logisk sammenheng mellom dem – dette fordi vi er vant til
den klassiske fortellerstrukturen. Når hvert klipp da består av
en enkeltstående handling som ikke henger sammen i tid eller
rom med den neste vi får se, krever det en mental omstilling for
hver gang handlingen skiftes ut. Skjer dette for ofte, forstyrres
konsentrasjonsevnen vår nok til at vi følgelig ikke vil klare å
oppfatte essensen i det vi ser. Peter Harms Larsen forklarer
dette problemet på følgende vis:
«Handlingslogikken står i modsætning til inkonsekvenser,
vilkårlighed og kaos – hvor der mangler logiske forbindelser
mellem de forskjellige ting der sker, mens tilfældet får lov at
råde. Det er umulig at skabe dramatisk spænding uden at
operere med at der i den virkelighed en historie fremstiller,
gælder lovmæssighæder om aktion og reaktion [...].» (ibid s.73f)
Det plottet som altså skal sikre historiens fremdrift er sterkt
fraværende i Forsvarets filmer. Et godt eksempel på hvordan
oppbygningen svekker fremdriften i filmene finner vi i lang
versjonen av «Førstegangstjenesten», under fanen «Hæren»
(ca 18:40). Der tas vi direkte fra en bildeserie av flere tanks
som fyrer av skudd ute i villmarken, via et bilde av en militær
lastebil som dras opp på en bergingsbil (dette klippet vises i
hurtigfilm), til en panorering over et øde fjellandskap. I løpet
av noen sekunder presenteres vi altså for tre ulike settinger og
mulige plot, uten at de har noen sammenheng med hverandre.
Det samme skjer i «Lærlingteaser» på Forsvarets nettside, der
vi tas direkte fra en kjøkkenscene hvor en gutt og ei jente lager
mat, til en kort sekvens med en lastebilsjåfør og en parkerings
plass full av lastebiler og tanks, før vi plutselig befinner oss over
en båt på sjøen. Min reaksjon blir dermed at jeg lurer på hva det
er jeg skal følge med på, når det tydeligvis ikke er handlings
forløpet – slik jeg er vant til – som sørger for å holde på min
oppmerksomhet.

Avbrutt fascinasjon

Det er også uheldig at vi i de kortere filmene presenteres for
mulige plot som ikke følges opp senere. Spesielt bærer kort
filmene på dvd 1 og på Forsvarets nettside preg av at det er
mye som skal formidles på altfor kort tid, og resultatet blir derfor
at det opprinnelige budskapet forsvinner i rekken av usammen
hengende bilder. Bildene kommer tett i tett, og der det virker
som om filmskaperen ikke har fått nok plass til alt stoffet han
ønsket å ha med, løser han problemet med å dele skjermen

[tilt] # 2 – 2011

•

Film

•

Side 6

opp i flere mindre bilder. Følgelig får hvert bilde mindre fokus,
og etablerte handlinger som vi ønsker å følge videre, avbrytes
før vi har fått den løsningen vi søker og, ikke minst, venter på.
Det er mange spennende handlinger i disse filmene, og ofte
trigger de trigger lysten til å se videre. Et eksempel på dette
finner vi i «Prioriterte avdelinger» på sesjons-DVD’en under
fanen «Garnisonen i Sør-Varanger». Filmen starter i en utkikks
post hvor en grensevakt får øye på en uvedkommende som
krysser landegrensen. Vakten varsler gruppen sin, som kaster
seg på snøscootere for å pågripe den uvedkommende. I
utgangspunktet er dette etableringen av et spennende plot
som gir meg lyst til å se hva som skjer videre. Før handlingen
imidlertid kommer så lang, har allerede skjermbildet blitt delt i
to, der det øverste bildet fortsetter handlingen vi allerede har
begynt på, mens bildet under viser noe helt annet – en tatovert
arm som tilbereder en middagsrett og dekker et langbord. Her
starter forvirringen – hva skal jeg følge med på? Og hvorfor
presenteres vi for to vidt forskjellige og motstridende settinger
på én gang? Ikke lenge etter blir skjermen delt opp i et tredje
bilde, der nok en handling begynner å utspille seg. Nå er det
lyden fra dette siste bildet som dominerer lydbildet, og kommen
taren «Livet er herlig, dere!» blir mer ironisk enn overbevisende
sammen med bildet av den stakkars grensekrysseren som nå
har måttet legge seg ned i den kalde snøen på kommando fra
en nådeløs bevæpnet soldat.
Jeg spør meg selv hva som kan være hensikten med å dele
bildet opp slik – ønsker filmskaperen at vi skal følge én bestemt
historie, ville det jo absolutt vært mest fordelaktig å la oss
beholde fokuset på nettopp den historien. Å dele bildet opp
i flere separate handlinger virker helst forstyrrende og opp
splittende på filmens fokus, noe som gjør at publikum bare får
med seg hva som skjer uten å få vite hvorfor det skjer. Et plot
baseres på nettopp den serien av handlinger som bygger på et
årsaks-virkningsforhold, og «[...] der sættes ikke handlingsforløb
og begivenheder i gang uden at de også føres til deres logiske
[...] afslutning. Der må [...] ikke være ‘løse ender’» (ibid s.74).
Tilfeller som dette fører derfor til en «hullete» helhetsoppfatning
og lite informasjonsutbytte, noe som er dumt tatt i betraktning at
dette er filmer som brukes i informasjonssammenheng. Dette vil
jeg komme nærmere tilbake til.

Ingen identifikasjonsmodeller

De aller fleste historiefortellinger bæres frem av én eller flere
karakterer som står i sentrum for den eller de begivenhetene
som fremstilles i historien (ibid s.29). Det er disse personene
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som blir historiens representanter, og som er den viktigste
kilden til følelsesmessig identifikasjon hos publikum. Da
Forsvarets filmer er laget med den hensikt å påvirke og over
tale, samt bringe informasjon til publikum, kunne identifika
sjon altså vært et virkningsfullt retorisk grep. Derfor er det
ekstra synd at filmene ikke gir rom for karakterer man kan få
et følelsesmessig forhold til eller mulighet til å følge over tid.
På dvd-filmene dukker det med jevne mellomrom opp personer
på skjermen som henvender seg direkte til publikum, og som
uttaler seg om det vi ser og hører, men det er likevel aldri nok
til at vi rekker å etablere et følelsesmessig forhold til dem som
identifikasjonsmodeller. Med tanke på at målgruppen her er
mennesker som er i en alder hvor identitet og identifikasjons
modeller kanskje er viktigere enn noe annet, tror jeg Forsvaret
svekker sitt ethos ved å overse dette i filmene. Da bør det også
nevnes at personer som henvender seg til publikum faktisk er
totalt fraværende i nettklippene på Forsvarets hjemmeside og
i reklamefilmene.
Jeg tror et alternativ til dette kunne vært å heller velge ut et par
personer som fremgår som de bærende karakterene, og som
vi følger gjennom filmene. Dette prinsippet er blitt brukt i blant
annet Elisabeth Nords dokumentarfilm om den franske fremmed
legionen, The Legion, og fungerer positivt ved at vi hele tiden har
et fast holdepunkt i alt det nye dokumentarfilmen presenterer oss
for. Slik det er i Forsvarets filmer, der tilfeldigheten bestemmer
hvem som uttaler seg og hvem som vises i de ulike situasjonene
vi ser ellers, blir det alt for mange forvirrende «løse tråder».

Mangel på informasjon

Jeg vi nå se nærmere på informasjonsutbyttet av Forsvarets
filmer. Peter Harms Larsen skriver at fortellerstrukturen i den
gode historie ikke bare skal kunne tilby publikum muligheter
for informasjon, identifikasjon og fascinasjon, publikum skal
kunne forvente at det er der (2005, s.13). Jeg anser informasjon
som ekstra viktig for Forsvarets filmer, med tanke på den mål
gruppen og det formålet filmene brukes til. Det er derfor synd at
det i filmene er en gjennomgående faktor at vi flere steder ikke
helt skjønner hva som faktisk utspiller seg på skjermen – hva er
det vi egentlig ser?
Dette problemet bunner igjen i prinsippet om årsak og virkning
– vi får ofte bare se at noe skjer, uten å få informasjon hvorfor.
Det gjør det vanskelig å orientere seg i tid og rom, samt å få en
logisk forståelse av hvorfor det som blir vist faktisk blir vist (ibid
s.13).
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Filmen «Low Level Flying» tar oss for eksempel med på en
flytur i et hurtig tempo over forskjellige landskap. Kvaliteten på
filmen er strålende – bildene er fantastiske, musikken og lyd
effektene er som skreddersydd, og publikum får følelsen av å
sitte i flyet selv. Jeg antar likevel at Forsvaret ønsker å formidle
et dypere budskap enn «bli med på flytur» gjennom denne
filmen, men jeg sliter med å få noe mer ut av den fordi jeg
mangler grunnleggende informasjon om hva low level flying i
det hele tatt er, og hva formålet deres er. I tillegg savner jeg litt
mer informasjon rundt det som fanger oppmerksomheten min
med filmen slik den er – hvor fort kan disse flyene fly, hvordan
blir man pilot, og hva kreves av ham/henne for å kunne mestre
en flymaskin som dette? Er man heldig, rekker man akkurat å
legge merke til at svaret på noen av disse spørsmålene dukker
opp som utydelig tekst nederst i bildet i to kjappe sekunder
underveis. Men når heller ikke dette går klart frem, sitter jeg
ikke igjen med det helt store informasjonsutbyttet. Hvordan kan
en slik film da ha overbevisende effekt på en som for eksempel
tenker på å utdanne seg til pilot?
For å øke informasjonsgraden i filmene, tror jeg igjen at
identifikasjonspersoner kunne være en løsning. Slike personer
kunne her bidratt som verdifulle informasjonsformidlere
gjennom å uttale seg om nettopp det filmene ønsker å formidle.
Identifikasjonspersoner vil ikke minst også bli oppfattet som mer
troverdige enn en kort, nesten umerkbar skjermtekst. Hadde
derimot teksten blitt mer tydeliggjort, ville vi nok skjønt at dette
er informasjon vi trenger for å bedre forstå filmens innhold.
Tydelig tekst som blant annet etablerer oss i tid, sted og rom,
og som forbereder oss på det vi skal se, kan altså også være
et virkemiddel som løfter informasjonsnivået.
I de tretti sekunder lange reklamefilmene (nettklippene på
youtube.no) benyttes slik tekst i stikkordsform sammen med en
mannsstemme som utdyper teksten ytterligere. Kombinasjonen
er overbevisende og informasjonsrik. Virkemiddelet med tydelig
tekst på skjermen ser vi faktisk også på slutten av «Lærling
teaser». Problemet her er bare at den tekstlige informasjonen
ikke samsvarer med det vi har fått av visuell informasjon. Det
er for eksempel ingenting ved det vi har sett som forklarer
teksten «Spar tid i et utfordrende miljø». Så lenge bildene ikke
gir noen forklaring, og vi ikke får ytterligere informasjon, mister
teksten all sin effekt fordi vi ikke vet hva den sikter til. Det er en
grunnleggende forutsetning for all film- og tv-dramaturgi at «alt
hvad der kommer til udtryk, hænger sammen og skal udgøre
en helhed – for at historien skal føles og opleves rigtig av
publikum» (ibid s.13).
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Jenter

Frivillig førstegangstjeneste for jenter gjør det naturlig nok
vanskeligere å rekruttere kvinnelig personell til Forsvaret.
Forsvaret har dermed en større jobb med å tiltrekke seg denne
målgruppen enn med gutter, som i utgangspunktet ikke har
noe valg. På Forsvarets nettside, www.mil.no, framgår det at
Forsvaret ønsker flere jenter i militær tjeneste, og argumentene
er mange i nettbrosjyren «Jenter i Forsvaret – Fra A til Å».
Jeg etterlyser derfor flere henvendelser til jentemålgruppen
i filmene.
Jentene er blant annet nesten ikke representert i de mange
actionfylte krigssituasjonene vi stadig vekk blir vitne til. Der
jentene opptrer, ser vi dem i typiske kvinnedominerte yrker,
som kokk, sykepleier, resepsjonist og hundepasser. Dette kan
gi en oppfatning om at jenter faktisk ikke er like skikket som
deres mannlige kolleger til å utføre det mest krevende arbeidet,
og kan virke demotiverende for jenter som har lyst, men som
er usikre på om de er i stand til å klare det. Disse jentene vil
nok være søkende etter noen å identifisere seg med, og det er
derfor betryggende med jenta i «Militærpolitiet» som forteller
om gleden i det å ha klart noe hun trodde hun ikke var i stand
til, og at det i seg selv har vært avgjørende for hennes valg om
å bli politi.
Dessverre finner vi få ytterligere eksempler som kan bidra til
at flere jenter får lyst til å søke seg inn i Forsvaret, og vi ser
faktisk ikke snurten av jentepersonell i verken «Lederteaser»
eller «Fallskjermjeger». Slagordet i slutten av sistnevnte film –
«Alle kan søke» – blir derfor litt ironisk når filmen kan tyde på at
jenter ikke passer til yrket. Jeg tror at filmenes innhold generelt
burde vært mer tilpasset jentemålgruppen dersom målet faktisk
er å rekruttere flere jenter. En 80 sekunder lang egen filmsnutt
for jenter er ikke nok til å overbevise en målgruppe som er så
godt som fraværende i resten av filmmateriellet.

God bildekvalitet, kloke sjangervalg

Forsvarets filmer har generelt høy kvalitet når det gjelder både
foto og lyd, med spesielt «Low Level Flying» i spissen som et
fotografisk kunstverk. Reallyden i filmene er god, og kommer
godt fram også når det ligger musikk i bakgrunnen. Musikken er
godt tilpasset det visuelle innholdet, og med hurtige bildeklipp,
avanserte bildeeffekter og fragmenterte fortellerstruktur, får
filmene et preg av musikkvideo. Musikkvideoformatet fungerer
på teaserne på Forsvarets nettside, samt kortfilmene på dvd 1,
fordi disse filmene varer i normal tid i forhold til en musikkvideo.
Det samme gjelder reklamefilmene; de samsvarer med normal
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lengde på reklameinnslag, og vi godtar musikken som en
naturlig del av filmen – det er jo et vanlig virkemiddel i reklamer
ellers.

Uheldig musikkbruk

I langversjonen av «Førstegangstjenesten» blir musikken
derimot nærmest uutholdelig og plagsom. Det er det samme
musikalske temaet som spilles om og om igjen, og når filmen
varer i over en time, blir det rett og slett litt for mye musikk.
Her kunne reallyden alene fått større plass, og slik forsterket
realiteten i det som utspiller seg på skjermen, for her føler jeg
at musikken legger en demper på nettopp dette. Jeg tror mål
gruppen, altså de som er på sesjon, er mest interessert et så
virkelighetsnært inntrykk som mulig av Forsvaret, for å slik være
bedre forberedt på hva de går til.

Konklusjon

Forsvaret har utvilsomt mye filmmateriell til disposisjon i
rekrutteringsarbeidet sitt. Film som kommunikasjons- og
informasjonsmedium stiller nok sterkt i en prosess der mål
gruppen er unge mennesker, mye sterkere enn brosjyrer og
annen informasjon i papirformat. I dagens mediesamfunn, der
informasjonsformidlingen aldri har vært så rask som nå (se bare
på hvordan unge mennesker bruker facebook), forventer man å
motta så mye informasjon som mulig på kortest mulig tid. «[...]
det er karakteristisk for vor tids publikum at de er blevet meget
krævende. For det meste vil de have det hele hver gang [...]»
(Harms Larsen 2005, s.13). Dette kan lett kan utnyttes gjennom
filmformatet og internett, mens papirbaserte medier nok
kommer mer til kort. Jeg mener derfor at Forsvaret har lykkes
i valg av medium. Og Forsvarets filmer kan alle være under
holdende, fengende og fascinerende å se på, både på grunn av
de spektakulære bildene, bruken av bildeeffekter som hurtigfilm,
bildeoppdeling og fargemanipulasjon, og musikk som forsterker
det hele (med unntak av «Førstegangstjenesten»). Et musikk
videoinspirert format virket nok som et godt valg da filmene
skulle produseres, den unge målgruppen tatt i betraktning, og
filmene gjør seg kvalitetsmessig godt innenfor en slik sjanger.
Men jeg vil nok en gang understreke informasjonsformålet til
filmene, og stiller i den anledning spørsmål ved om musikk
videoformatet er det mest fordelaktige å benytte seg av til
denne typen formidling? Der effektene blir så mange, og
musikken så langdryg at det forstyrrer graden av informasjon,
som i «Førstegangstjensten» , tror jeg publikum heller oppfatter
filmene som ren og skjær underholdning enn som et realistisk
bilde på en potensiell, fremtidig hverdag.

[tilt] # 2 – 2011

•

Film

•

Side 11

For lite informasjon og identifikasjon

Som avslutning for denne analysen ønsker jeg å gå tilbake
til prinsippene om informasjon, identifikasjon og fascinasjon.
Vi skal, som Peter Harms Larsen skriver, kunne forvente at
disse elementene er tilstedeværende i en god fortelling (ibid
s. 13). På grunnlag av min analyse mener jeg å kunne stå for
at Forsvarets filmmateriell har en betydelig mangel på to av
disse punktene – nemlig informasjon og identifikasjon – og at
filmene derfor ikke tjener til sin fulle hensikt med å rekruttere
og beholde personell. Det må nok mer til enn fascinasjon og
spenningsfylt innhold for å overbevise dagens unge – hva
med en realitybasert tv-serie fra innsiden av forsvarsmiljøet?
Større hensyn til informasjonsformidling og identitetsmodeller,
som reflekteres i en mer tilpasset mediesjanger enn musikk
video, tror jeg kunne styrket Forsvarets tiltrekningskraft som
arbeidsgiver mer enn det filmene gjør i dag.
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Noe å huske på
Tittel: Virkelighetsoverdose
Forfatter: Annie Le Brun
Cappelens upopulære skrifter, 2011, 148 sider.
av Per Terje Naalsund

Å ha lest denne boka er som å få en liten
huskelapp i baklomma. På den ene siden
av huskelappen står det: Husk det sanselige!
På den andre siden: Vi drukner i en strøm av
fenomener som villeder oppmerksomheten vår.
Det er ikke noe nytt det som står på den andre siden av lappen.
Noen få er nok helt uenige i påstanden. De hevder heller at
det gjelder å lære seg å svømme. Og de fleste av oss er sånn
halvveis enige, men ser ikke noe godt alternativ. Vi holder oss
flytende så godt vi kan, for vi må følge med og vi må lære oss
nye ting hvis vi skal kunne delta i samfunnet. Mye av det er
dessuten morsomt, interessant osv.
Det er kanskje bare ved hjelp av generasjonskløften at vi kan få
godt øye på denne utviklingen. Det er enorm forskjell på mulig
heten barn i dag har til å la seg stimulere av kommunikasjons
teknologier og det som førkrigsbarn hadde. Det er snakk om
en ny måte å lære om verden på. Før måtte man erfare verden
på sin egen kropp, nå kommer verden til oss i form av medierte
fortellinger. Vi erfarer stadig mindre og tilbys i stedet stadig flere
opplevelser. Ifølge Le Brun fører dette til at vi mister kontakten
med det sanselige og blir medgjørlige ofre for samfunns
utviklingen.

Arven etter surrealistene

Annie Le Brun er født i 1942 og er poet og essayist. Det er
ikke mye jeg vet om henne, men av etterordet til Per Buvik
i Virkelighetsoverdose, går det fram at to hendelser har vært
viktige for henne. Hun ble et sent medlem av kretsen rundt
Andre Breton og har opparbeidet seg store kunnskaper
om surrealismen. Det viktigste for henne er ikke å lage noe
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system ut av bevegelsen, men å holde ved like surrealismens
impuls. Dens opprør. Det er alltid en tendens til at det dannes
en enighet om hvordan verden henger sammen, og da
stivner mennesket til. Surrealismen vil negere denne enig
heten og møte den med en annen virkelighet, som er hentet
fra det dypeste i mennesket. Et godt eksempel på dette kan
man finne i denne boka der hun beskriver hvordan verden i
dag er dominert av det som er belyst, og at man til og med
eksperimenterer med å spre solens lys over jorda ved hjelp av
speil ute i verdensrommet. Hva vil da skje med natten og alt
det menneskelige som hører natten og mørket til?

Institusjonskritikk

Den andre viktige hendelsen er studentopprøret i mai 1968
i Paris. Etter å ha vært med på opprøret mot autoriteter og
tilstivnet institusjonell praksis, har det vært uaktuelt for henne
å innta maktstillinger og posisjoner. Etter doktorgraden om
Sade har hun aldri søkt noen stilling, og hun er blitt en fram
stående kritiker av den institusjonelle praksisen ved de franske
utdannelsesinstitusjonene.
I boka Virkelighetsoverdose som også inneholder fore
draget «Om teorioverdosen», kritiserer hun tenkemåten til
verdenskjente professorer som Kristeva, Barthes, Deleuze,
Derrida og Foucault. Hun ser i grunnen ikke noen forskjell på
skriftene deres og mediebablet ellers. Teoriene deres gjør ikke
menneskene bedre i stand til å ta hånd om tilværelsen, men har
i stedet skapt en egen sfære av språk der man kan teoretisere
uendelig om virkeligheten uten å nærme seg den. I stedet for
å forankre menneskene i en motstandskamp mot fenomenene
som truer det, har de vært så fascinerte av hva fenomenene
gjør med menneskene at de i stedet lærer studentene å navngi,
tilpasse oss og akseptere denne prosessen. Akkurat her minner
kritikken hennes om filosofen Hans Skjervheims kritikk her i
Norge, der han anklaget litteraturvitenskapen på åttitallet og
den framvoksende bedriftsøkonomien for å stå i ledtog med
hverandre. Litteraturvitenskapens relativisme og påstander om
at «det finnes ingenting utenfor teksten» skal ha skapt en selv
forståelse innenfor kulturfeltet som gjorde at økonomiveldet ikke
lenger møtte motstand.

Nødvendigheten av et menneskesyn

Om jeg skjønner Annie Le Brun rett, så er budskapet hennes
at det viktigste av alt er synet på mennesket. Hvis du ikke
har noe bevisst syn på mennesket og hva et menneske er og
hva et menneske kan og hvordan menneskene har det, så
vil det du tenker og skriver og lærer bort bidra til forvirringen
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av menneskeheten. Og det er nettopp her hun trekker på
lærdommen fra surrealismen, som hun mener er den siste
teori- og kunstretning som har satt mennesket i sentrum.

Upopulært

Jeg skulle ønske at det fantes en kortversjon av budskapet til
Annie Le Brun. For dette er en utgivelse i serien Cappelens
upopulære skrifter, og utgivelsene i denne serien er sjelden
enkel lesning. Til tross for at jeg har sympati med budskapet
i boka, så var det frustrerende å lese boka første gang. Det
er ingen selvhjelpsbok, som forteller hvordan du kan erobre
tilbake sanseligheten og livet. Det er en bok som i stedet peker
på symptomer, muligens også på årsaker, og som lister opp
en rekke fenomener som medvirker til en tendens. Budskapet
forsvinner i dette mylderet av ensidig kritikk, referanser, name
dropping og antydninger om at det er en sammenheng mellom
fenomener som miljøødeleggelser, metafor-fattigdom i språket,
globalisering, reality-tv og forskning. Det var derfor vanskelig å
få et grep om argumentasjonen og slik føle at boka gjorde meg
bedre i stand til selv å argumentere for viktigheten av sanse
lighet og et menneskesyn. Da jeg leste den om igjen ble jeg noe
mer positivt innstilt, og kanskje burde jeg lese enda en gang for
skikkelig å komme inn i tankegangen hennes. Det er en bok der
de fleste referansene er til franske diktere, forfattere og filosofer
som er opptatte av litteratur, så det er muligens en forutsetning
for å føle seg tiltalt av boka at man har studert litteratur
vitenskap og har litt kunnskap om fransk kultur.

Hovedargumentene

Hovedargumentasjonen til Le Brun er følgende: Språket vårt
er blitt utarmet og bedragersk, og det leder menneskene til
å tenke trangere, kortere, upersonligere og i flokk. Evnen til
å bruke språket til danne metaforer som fører oss mot det
ukjente, ulevde, utenkte og utopiske er alvorlig truet. Selv ikke
poeter og kunstnere makter dette lenger. Skylda for dette gir Le
Brun virkeligheten. Og med det mener hun både tendensen til
å omtale bare det som lar seg peke på, og tendensen vi har til
å la oss forføre av det som mimer en slags virkelighet, slik som
nyheter, pressemeldinger, tvprogrammer og internettsider. Det
er to sider av samme sak for Le Brun. Vi mimer alle virkelig
heten, og i akademia er de så fortryllet av denne miminga
av virkeligheten at de bruker all sin tid på å beskrive denne
miminga i stedet for å dykke dypere.
Det er ikke vanskelig å kjenne igjen dette fra dagens media
studier, heller ikke fra litteraturstudier. Ordet virkelighet er et
problematisk ord for oss som studerte på 80–90-tallet. Vi skrev
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det helst med hermetegn – “virkelighet” – og med det mente vi
at virkeligheten ikke lenger var tilgjengelig for oss. Her har det
helt klart vært en utvikling, for i dag snakker vi igjen om virkelig
heten uten hermetegn. Som Le Brun er inne på i et avsnitt av
teksten sin, så er det i dag en klar tendens til at ord i stadig
større grad refererer til fraværet av selve fenomenet, og at folk
later som ingen ting og bruker ordene som om de skulle kunne
erstatte fenomenet. Når virkeligheten og snakk om virkeligheten
flommer over oss på kultursidene, så er det et tegn på at det
slett ikke er virkeligheten det er snakk om, men heller ordet
“virkelighet”, som er blitt en kulturell trend som vi får i overdose.

Drømmer og fantasier

Hva skulle være virkelig ifølge Le Brun? Jo, det virkelige har
med personlige erfaringer å gjøre, og ikke minst med det som
vi ikke greier å gripe om. Det som er drømmer og fantasi. Jeg
gjentar, i følge Le Brun er virkeligheten først og fremst drømmer
og fantasi! Det høres snodig ut. Hva mener hun så med det?
Jeg tror hun mener at virkelighet ikke finnes, der ute, men at
virkelighet er noe som skapes, og det skapes særlig ved at man
skaper rom for sine egne drømmer og fantasier. At man gjør
opprør, følger impulser og omformer virkeligheten ved å finne
uttrykk for det man bare aner.

Vår skjebne

Som leser av denne boka kan man være uenig og ikke godta
denne beskrivelsen. Eller man kan gjøre som jeg – godta at slik
er det, dette er vår skjebne som dagens mennesker. Da kaster
boka et skjevt blikk på det som former oss. Den forteller meg at
jeg er virkelighetsfjern pga. etterkrigskulturen jeg er vokst opp i,
at jeg har tatt meg en utdanning som har gitt meg et språk som
jeg skjuler virkelighetsfjernheten min med, og at dette språket er
som skapt for å gjøre meg til en som konsumerer og som tror at
det jeg trenger, er noe som kan kjøpes.

Eksperter på sanselighet?

Boka forteller meg at jeg ber tenke over hva jeg gjør. Min
verden – litteraturvitenskapens og medienes verden – er
ikke en sanselig verden. Som lærer er det bra å lære barn
og ungdom å bruke medier, men det er like viktig at de lærer
seg å danse, synge, tegne, dikte og drømme. Som medie
mennesker burde vi kanskje bli eksperter på det sanselige
– i tillegg til å være eksperter på det tekniske – for slik å passe
på at vi ikke bruker mediene til å forvirre folk med. Le Brun spør
oss faktisk, hvem vil vi mediemennesker være på lag med? Vil
vi være på lag med kapitalismen eller det utnyttige, fantastiske
livet?
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