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Alltid redan en aktivitet 
Åskådarskap och estetiska lärprocesser 

Jonathan Rozenkrantz & Marta Mund 
 

i måste alla på ett eller annat sätt förhålla oss till rörliga 
bilder. De finns överallt runtomkring oss, från digitala 

reklamskyltar till datorer, mobiler och teveskärmar. Ofta söker vi 
oss till dem medvetet – biobesöket en fredagskväll eller det där 
roliga klippet på YouTube – men för det mesta hittar de oss vare 
sig vi tänker på det eller inte. I takt med att de rörliga bilderna 
blir en alltmer integrerad del av vår vardag kan vi lätt glömma att 
SMS:ets tillblivelse på mobilskärmen eller vännen som pratar 
med oss genom webcamen i själva verket utgör just rörliga bilder 
– ofrånkomligt sammanlänkade med våra sinnen.  

Om rörliga bilder genomsyrar större delen av våra liv är det 
av yttersta vikt att vi alla odlar en förståelse för deras form och 
verkan. Som Lars Gustaf Andersson påpekar bör odlandet av 
elevers mediemedvetenhet alltså ingalunda begränsa sig till me-
dielinjer och reklamskolor. Därav följer att ”[v]arje lärare måste 
ha en medieestetisk och medieanalytisk beredskap”,1 och det är 
denna allmänna mediemedvetenhet vi vill främja – inte minst 
genom denna artikel. 

På sidorna som följer vill vi, utifrån den franske filosofen Jac-
ques Rancières radikala syn på lärande, estetik och åskådarskap, 
diskutera estetiska lärprocesser såsom de gestaltas i filmen De 
andras liv (Das Leben der Anderen, Florian Henckel von Don-
                                                                               
1 Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson & Jan Thavenius, Skolan och de 
kulturella förändringarna (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 74-75. 
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nersmarck, 2006). I artikelns andra del diskuterar vi den anime-
rade dokumentären Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008) i 
kritisk dialog med den av Svenska Filminstitutet utgivna film-
handledningen för lärare. Genom ett medieteoretiskt förhåll-
ningssätt vill vi peka på hur filmhandledningar skulle kunna 
utgöra en bro mellan filmvetenskaplig forskning och pedagogisk 
praktik.  

Rancières emanciperade åskådare 
I boken Le Spectateur émancipé (2008) försöker Jacques Rancière 
koppla samman sin synnerligen originella syn på åskådarskap 
och estetiska upplevelser med de radikala idéer kring lärande 
som han tidigare utvecklat i Le Maître ignorant (1987). Med 
utgångspunkt i den kontroversiella 1800-talsläraren Joseph Jaco-
tot framför Rancière en hård kritik mot den traditionella och 
alltjämt rådande uppfattningen att lärande förutsätter en kun-
skapsskillnad mellan lärare och elev. Rancière föreslår en radikalt 
annorlunda modell för relationen lärare-elev byggd på en över-
tygelse om intellektets ofrånkomliga jämlikhet. Detta ska inte 
förstås som att alla människor vet samma saker, utan att de har 
fått veta det de vet på samma sätt: ”genom att observera och 
jämföra ett ting med ett annat, ett tecken med ett faktum, ett 
tecken med ett annat tecken.”2 I det avseendet finns det, om vi 
får tro Rancière, ingen grundläggande skillnad mellan barnet 
som formulerar sina första meningar och vetenskapsmannen 
som formulerar sina hypoteser. 

Mot den traditionella synen på undervisning, vars själva för-
utsättning är föreställningen om elevens kunskapsmässiga un-
derlägsenhet, ställer Rancière idén om ”den okunnige läraren”. 
Detta vid första anblick provokativa begrepp syftar inte till att 
underminera lärarens kunskap. Okunskapen betecknar här sna-
rare en intentionell okunskap: en aktiv vägran att acceptera upp-

                                                                               
2 Jacques Rancière, The Emancipated Spectator (London & New York: 
Verso, 2009), s. 10. 
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fattningen att eleven är okunnig. Med utgångspunkten att eleven 
alltid redan vet något, och att det är i ljuset av detta något som 
hon kommer att ta till sig all ny kunskap, ändras lärarens upp-
gift. Läraren varken bör eller kan förmedla sin kunskap, eftersom 
de lärdomar som eleven drar alltid kommer att vara färgade av 
den kunskap som hon redan har. Det förhåller sig snarast så att 
eleven lär sig något som läraren inte själv har kunskap om – en 
effekt av lärarens yrkesskicklighet, snarare än lärarens egen kun-
skap.3  

Det är på detta sätt som den okunnige läraren kan instruera så-
väl den lärde som den okunnige: genom att kontrollera att han 
ständigt söker. (...) Läraren är den som får den sökande att hålla 
sig på sin egen väg, den där han själv söker och inte upphör att 
göra det.4 

Här finner vi också länken mellan Rancières jämlika elev och 
den ”emanciperade” åskådaren (där Rancière med åskådare 
syftar på den som erfar och tolkar estetiska uttryck). Precis som 
eleven ägnar sig åskådaren åt att ”observera, urskilja, jämföra 
och tolka. Hon kopplar vad hon ser till en massa av andra saker 
som hon har sett på andra scener, på andra slags platser. Hon 
komponerar sin egen dikt med elementen i dikten framför hen-
ne.”5 Givet att åskådandet är en kreativ aktivitet – och inte en 
fördummande ”passivitet” – är åskådaren närmast en medskapa-
re.6 Hon investerar hela sin kunskap och erfarenhet i den estetis-

                                                                               
3 Rancière, The Emancipated Spectator, s. 14. 
4 Jacques Rancière, Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell 
frigörelse, övers. Kim West (Göteborg: Glänta, 2011), s. 47. 
5 Rancière, The Emancipated Spectator, s. 13. 
6 Tanken på åskådaren som passiv mottagare har överlevt från antiken till 
våra dagar. När politiska pjäsförfattare som Bertolt Brecht uppfinner form-
ler för att aktivera sin publik förutsätter de just att publiken från början är 
passiv. Föreställningen om den passiva åskådaren återkommer även i sam-
tida texter om estetiska lärprocesser. Så hävdar t.ex. Helene Illeris att en viss 
typ av konst, performance och installationer, initierar en transformation 
”där publiken går från att vara passiva åskådare till att bli aktiva deltagare”. 
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ka upplevelsen. Om åskådaren alltså kan sägas vara emanciperad 
så är det för att hennes upplevelse aldrig är underkastad bildens 
eller bildarens intentioner. Precis som eleven lär sig åskådaren en 
effekt av det hon upplever, och denna effekt är ofrånkomligt 
oförutsägbar. 

Med Rancières teorier i åtanke kommer vi nu att titta närma-
re på De andras liv och den estetiska lärprocess som filmens 
huvudperson genomgår.  

Gerd Wieslers lärprocess 

Den som söker finner alltid. Han finner inte nödvändigtvis det 
han söker, än mindre det man måste finna. Men han finner nå-
gonting nytt att relatera till det ting han redan känner till. Det 
väsentliga är denna oupphörliga vaksamhet, denna uppmärk-
samhet som aldrig avtar.7 

Stasiagenten Gerd Wiesler, huvudpersonen i den tyska filmen De 
andras liv, besitter rent allmänt många beundransvärda dygder: 
han är hängiven sitt arbete, motiverad och målmedveten. Han 
har en utsökt yrkesskicklighet. Han är ansvarsfull, fokuserad och 
observant, och framför allt är han förbehållslöst lojal. Alla dessa 
egenskaper behåller han berättelsen igenom. Inte desto mindre 
skiljer sig den Wiesler vi möter i början av filmen från den vi tar 
avsked från i slutet. Att karaktären då har genomgått en radikal 
förvandlingsprocess råder det knappast någon tvekan om. Vad vi 
här vill framhålla är att Wieslers förvandling utgör ett belysande 
exempel på hur en estetisk lärprocess kan ta form.  

Wieslers drillade, stela och gråa person lever och arbetar en-
ligt bestämda mönster, dag efter dag, år efter år. Hans uppgift är 
att bevaka, avlyssna och förhöra misstänkta fiender till den socia-
                                                                                                                                              
Helene Illeris, ”Ungdomar och estetiska upplevelser – att lära med samtida 
konst”, i Fredrik Lindstrand & Staffan Selander (red.), Estetiska lärprocesser 
– upplevelser, praktiker och kunskapsformer (Lund: Studentlitteratur, 2009), 
s. 96.  
7 Rancière, Den okunnige läraren, s. 47. 
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listiska staten DDR, något han gör med övertygelse och preci-
sion. Wieslers levnadssätt lämnar inget utrymme för överrask-
ningar eller reflektioner, men efter 20 års repetitiv yrkesverk-
samhet kommer han helt oförberedd att drabbas av en serie 
starka sinnesupplevelser som öppnar upp hans politiska tunnel-
seende. Ett helt nytt universum uppenbaras inför hans sinnen: en 
mycket intimare värld med helt andra värden än han hittills har 
känt till. I takt med att han blir mer och mer berörd av sina in-
tryck, påverkas hans tolkningar och omdömen – en riskfylld 
förskjutning i Wieslers tillvaro som kommer att få dramatiska 
konsekvenser.  

Gerd Wieslers förutsättningar för lärande har alltid varit op-
timala. Han är i grunden en rancièresk mönsterelev: sökande, 
vaksam och uppmärksam. Trots detta tycks den Wiesler vi först 
möter inte ha lärt sig något utanför sin yrkesrolls ramar sedan 
han blev färdigutbildad agent 20 år tidigare. Det kan finnas flera 
förklaringar till detta: den orubbliga övertygelsen som gör gräns-
överskridande lärdomar till synes överflödiga; avsaknaden av 
den eftertankens kompass som är ett grundläggande orienter-
ingsverktyg genom varje lärprocess; det enkelspåriga sökande 
där varje avvikelse från målet skulle förstås som ett misslyckande 
och, inte minst, den totala bristen på känslomässig och intellek-
tuell stimulans som genomsyrar Wieslers gråa vardag. 

Som ett ovanligt avbrott från den annars mycket monotona 
tjänstgöringen, blir Wiesler så beordrad att besöka en teaterpre-
miär. Kvällen utgör inledningen på uppdraget att bevaka och 
avlyssna pjäsens hyllade författare George Dreyman. Nytta blan-
das dock snart med ett oförutsett nöje då Wiesler, förmodligen 
för första gången, blir estetiskt berörd – inte minst av Georges 
huvudrollsinnehavande flickvän Christa-Maria Seiland, vars 
skådespel drabbar honom djupt. 

Tiden som följer kommer Wiesler att tillbringa i ett vindsut-
rymme, omgiven av övervakningsapparater, obemärkt samman-
länkad med konstnärsparet George och Christa-Marias liv. Han 
finner sig själv i sällskap av en kulturelit vars liv är fyllt av allt det 
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som saknats i hans torftiga tillvaro. Konstnärernas kritiska och 
politiskt komplexa diskussioner skakar om Wieslers svartvita 
världsbild: han kommer i kontakt med ett fullständigt annorlun-
da förhållningssätt till livet, till konsten, till systemet och till 
etiska dilemman. I takt med att denna tidigare främmande tillva-
ro blir alltmer lockande för Stasiagenten, får han allt större svå-
righeter med att fullfölja uppdraget: att samla och förmedla bevis 
mot konstnärsparet. 

Wiesler bekantar sig med en rad konstnärliga uttrycksformer 
och verk som hittills varit honom okända. Likt två okunniga 
lärare förmedlar George och Christa-Maria – ovetande om sin 
”elevs” existens – ett kreativt engagemang som snart får Wiesler 
att begära nya upplevelser. Det kan vara värt att nämna några av 
de komponenter som genererar hans estetiska lärprocess: den 
ovan nämnda teaterpjäsen, en poesibok av Bertolt Brecht, ett 
pianostycke kallat Sonat om den goda människan samt Georges 
subversiva artikel som vi strax ska återkomma till. Värt att påpe-
ka är även att Wieslers upplevelser av rörliga bilder tycks begrän-
sa sig till tevesända nyheter och övervakningsbilder, medan vi 
som åskådare erfar hans upplevelser genom just filmen – ett 
medium som därmed kan sägas innefatta alla de andra.  

Om åskådaren, som Rancière har påpekat, själv ägnar sig åt 
en kreativ aktivitet (”komponerar sin egen dikt med elementen i 
dikten framför henne”), förblir denna aktivitet ändock intern 
tills hon finner ett sätt att kommunicera sin ”dikt” till andra. För 
Wiesler sker denna externalisering av skapandeprocessen i det 
ögonblick då hans förväntat objektiva rapporter övergår i upp-
diktade berättelser. Bakgrunden är följande: George har fram till 
en viss punkt varit motvillig till att kritisera statsmakten, men en 
närastående regissörs självmord leder honom till att börja förfat-
ta en subversiv artikel om självmord i DDR. För Wiesler innebär 
författarens sorg en definitiv känslomässig vändpunkt, och vad 
som får honom att för första gången känna med George är den 
sorgfyllda pianosonat som han hör den senare spela. Musikens 
känslobärande kraft leder till en sinnlig hänförelse och emotio-
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nell respons som varken vi eller Wiesler själv hade räknat med: 
Stasiagenten gråter. Så när Wiesler äntligen har det illojalitetsbe-
vis han behöver för att framgångsrikt avsluta sitt uppdrag, är han 
så engagerad i konstnärsparets liv att han själv (obemärkt) blir 
delaktig i författarens planer. I sin oväntade vilja att skydda Ge-
orge förvandlas han själv till författare; i rapporterna han skriver 
till sina överordnade diktar han upp ett helt annat projekt än det 
som George egentligen arbetar på. I stället för att rapportera om 
självmordsartikeln skissar Wiesler fram en teaterpjäs om Lenin 
inför DDR:s fyrtioårsjubileum. ”Lenin är helt utmattad”, kostar 
han vid ett tillfälle på sig att skriva, och vi anar att det är Wieslers 
egna känslor som han projicerar på sin berättelses centrala ka-
raktär. Skapandeprocessen är ingen dans på rosor. Är den nå-
gonsin det? 

Med kroppen som kunskapsverktyg 
En film som utspelar sig i DDR – där en regissör begår självmord 
på grund av ett underförstått arbetsförbud, där en skådespelerska 
måste finna sig i att bli sexuellt utnyttjad av en kulturminister, 
och en Stasiagent har ett konstnärspars öde i sina händer – läm-
par sig utmärkt för en diskussion om maktmekanismer. Mycket 
riktigt fäster till exempel Svenska Filminstitutets filmhandled-
ning stor vikt vid sådana frågor;8 bland annat frågar man sig vad 
som skulle ha hänt ”om ledarskiktet i DDR varit lite smartare 
och släppt in lite MTV och Levis-jeans. Hade muren fallit då?” 
Denna fråga, eller ”Hur långt får ett samhälle gå i jakten på kri-
minella och terrorister?”, tenderar dessvärre att flytta uppmärk-

                                                                               
8 Filmhandledningen finns tillgänglig för nedladdning på Svenska Filminsti-
tutets webbplats. http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/ 
Filmhandledning/de-andras-liv/ (2012-09-01). ”En filmhandledning är ett 
studiematerial som i första hand är avsedd för lärare men kans [sic!] också 
passa elevarbeten. Filmhandledningarna presenterar filmens historia och ger 
en ingång till de ämnen och frågor som film behandlar eller ställer.” 
http://sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/ (2013-01-05).  
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samheten från det förmodade analysobjektet filmen – något som 
kan sägas vara en generell tendens i denna filmhandledning. 

Vi menar att varje filmhandledning bör behandla var film 
som just en film, och inte rädas att ställa mer komplexa frågor 
om hur film(en) fungerar. Först då kan eleven börja vässa sin 
mediespecifika analysförmåga, vilket torde vara en av de vikti-
gaste förtjänsterna med att använda film i undervisning. Att 
begränsa frågorna till vad filmen handlar om skymmer det fak-
tum att filmen berättar på andra sätt än till exempel boken. 
Dessvärre finns i filmhandledningen till De andras liv mycket lite 
som pekar på att det studieobjekt man behandlar faktiskt är en 
film. Frågorna kretsar i bästa fall kring karaktärernas inre liv, 
men allt som oftast är det mer allmänna frågor om livet i ett 
totalitärt samhälle som behandlas.  

I pedagogiska sammanhang tenderar film att betraktats ut-
ifrån dess berättelseaspekt. På Skolverkets hemsida kan vi till 
exempel läsa: ”I skolans kursplan för ämnet svenska används 
termen ’ett vidgat textbegrepp’, vilket utöver skrivna och talade 
texter också omfattar bilder. (...) Varje form av mediebaserad 
modalitet (bild, typografisk text, rörlig bild, ljud, färg med mera) 
har sina specifika uttryck och specifika läsarter.”9 Det må finnas 
en god tanke bakom det vidgade textbegreppet, nämligen att 
man ska beakta bildmediernas kunskapsbärande karaktär. Dess-
värre reducerar samma begrepp alla medier till ”texter” som kan 
”läsas”. Vi förnekar inte att de flesta filmer rymmer en språklig 
dimension, men allt som allt utgör de komplexa audiovisuella 
förnimmelsefenomen som kan och bör betraktas från fler per-
spektiv än det textuella.  

Medan filmvetenskapen institutionaliserades i 1960-talets 
strukturalistiska tidevarv och därmed knappast är främmande 
för det textorienterade förhållningssättet, har den under de se-

                                                                               
9 ”Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra?”, Skolverket, 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-
med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523 (2012-09-01). 
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naste decennierna producerat en mångfald av alternativa 
ingångar, inte minst sådana som tar filmens materialitet och 
åskådarens kroppslighet i beaktande.10 Den psykoanalytiskt ori-
enterade filmteorins ”beröringsångest gentemot kroppen” har 
gett vika för teorier som betraktar kroppen som kunskapsverk-
tyg.11 Eftersom vi menar att estetiska lärprocesser utgår från 
sinnesupplevelser har disciplinen mycket att hämta från den 
kroppsligt orienterade filmteorin. 

Om makt, som filmhandledningen mycket riktigt uppmärk-
sammar, är ett centralt tema i De andras liv, är det från ett me-
diespecifikt perspektiv relevant att fråga sig: hur manifesteras 
maktmekanismerna i filmen? Med filmvetenskapens kroppsliga 
vändning i åtanke, finner vi i Michel Foucaults maktanalys en 
fruktbar utgångspunkt. I Övervakning och straff lägger han fram 
tesen att makten, från 1700-talets andra hälft och framåt, alltmer 
kommer att rikta in sig på kroppen: ”man manipulerar den, man 
formar den, man dresserar den, den lyder, den reagerar, den 
förkovrar sig i skicklighet och styrka.”12 Nyckelorden för den nya 
tidens kropp är nytta och foglighet: en kropp som kan formas till 
att göra makten nytta. 

Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en konst 
att hantera människokroppen uppstår, som inte bara syftar till 

                                                                               
10 Den kroppsligt orienterade filmteorin kan delas upp i två huvudsakliga 
riktningar: den fenomenologiska och den deleuzianska. Medan Vivian 
Sobchack har blivit den kanske främsta representanten för filmfenome-
nologin med böcker som Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image 
Culture (Berkeley: University of California Press, 2004), har filosofen Gilles 
Deleuzes texter givit upphov till en hel skola av filmteoretiker. Ett tidigt 
exempel och en lämplig ingång till den kroppsligt orienterade deleuzianska 
filmteorin är Steven Shaviro, The Cinematic Body (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1993). Det är även värt att nämna att Deleuze själv skrev 
två renodlade filmböcker; dessa utgör dock en filosofisk historisering av 
filmbilden snarare än en teori om åskådarkroppen. 
11 Maaret Koskinen, ”Nakna nerver”, FLM, 7 april 2012,  
http://www.flm.nu/2012/04/nakna-nerver/ (2012-09-01). 
12 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, övers. C. G. 
Bjurström (Lund: Arkiv, 2003), s. 138. 
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att öka måttet av dess färdigheter eller ens måttet av dess under-
kastelse, utan till att skapa ett förhållande som på en och samma 
gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den är – och tvärtom.13 

Effektiviteten i en maktapparat som förtrycker kroppar genom 
att utveckla deras skicklighet, är att kropparna så småningom 
börjar begära – till och med finna tillfredsställelse i – sitt eget 
förtryck. För vilken soldat vill inte vara bäst på att skjuta? Vilken 
Stasiagent vill inte kunna utföra ett bevakningsuppdrag med 
största effektivitet? När Foucault skriver att ”[e]n vacker hand-
skrift, t ex, förutsätter en hel gymnastik – en hel rutin ordnad 
efter stränga regler som lägger beslag på hela kroppen, från tå-
spetsen till pekfingret”,14 gör han oss medvetna om hur allmän-
giltig hans analys är – hur även våra kroppar på ett eller annat 
sätt lyder under disciplinens logik. Idag handlar det kanske 
mindre om en vacker handskrift än om en skicklig hantering av 
digitala medier; teknologier som på en och samma gång utgör en 
förutsättning för och fjättrar vår vardag. När vi inledningsvis 
underströk vikten av en allmän mediekompetens, menade vi inte 
i första hand att alla bör kunna använda en digitalkamera och en 
dator, utan att alla måste börja reflektera över själva använd-
ningens implikationer. 

Under den klassicistiska tidsåldern utvecklas en minutiös obser-
vation av detaljen och ett politiskt tillvaratagande av de små 
tingen, i syfte att kontrollera och utnyttja människorna. Detta 
medför en hel uppsättning tekniker, en hel aktsamling som re-
dogör för tillvägagångssätt och vetande och tillhandahåller be-
skrivningar, anvisningar och fakta. Och det är förmodligen ur 
dessa bagateller som den moderna humanismens människa har 
uppstått.15 

                                                                               
13 Foucault, Övervakning och straff, s. 139-140. 
14 Foucault, Övervakning och straff, s. 154. 
15 Foucault, Övervakning och straff, s. 143.  
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Det är svårt at inte tänka på Wiesler som en maktens represen-
tant då han sitter bland sina avlyssningsapparater och observerar 
minsta detalj i konstnärsparets liv. Men tittar vi lite närmare ser 
vi samtidigt en virtuos agent som själv är underkastad en makt-
apparat vars främsta verktyg är att övertyga honom om hans 
egen virtuositet. Vi ser nu också att den radikala förändring som 
Wiesler genomgår i filmen manifesteras i själva hans kropp – i 
den gradvisa förlust av självkontroll som kännetecknar den 
människa som inte längre befinner sig i sitt eget järngrepp. Låt 
oss därför undersöka några scener där Wieslers paradoxala be-
frielseprocess visualiseras. 

I början av filmen vilar Wieslers händer aldrig; antingen är de 
sysselsatta med olika i sin tjänst förekommande göromål eller för 
livsuppehållande syfte. Är händerna inte verksamma på ett nyt-
tigt sätt är de gömda i fickan, som om de skämdes för sin overk-
samhet. I arbetet är Wieslers händer ofta iklädda gråa skinn-
handskar som både manifesterar och producerar den kroppsliga 
distansering med vilken han förhåller sig till sina objekt. Wies-
lers händer trycker bestämt på en bandspelares knappar, de 
knackar aggressivt på dörrar och slår med orubblig vilja på 
skrivmaskinens tangenter.  

Dessa nyttiga händer, liksom Wieslers hela person, genomgår 
en successiv förvandling och hamnar så småningom i förvånans-
värda sensuella aktiviteter. Vi ser dem utföra handlingar som 
hamnar allt lägre bort från agentens rutiner, handlingar som 
varken han eller vi åskådare hade räknat med. Det kanske mest 
iögonfallande exemplet när han, vid ett tillfälle då konstnärsparet 
inte är hemma, tar sig in i deras lägenhet och sovrum. Vad som 
skulle kunna vara ett rutinmässigt företag visar sig vara ett rent 
affektivt infall: Wieslers motiv är inte att rekognosera lägenhe-
ten, utan att uppleva den. Helt oväntat ser vi honom, hukad vid 
parets säng, trevande, utforskande och framför allt ömt smeka de 
lakan som har bevittnat konstnärsparets drömmar och älskog, 
utsatthet och lidande. Det må vara en liten, men knappast 
obetydlig, detalj att Wiesler nu inte har sina skinnhandskar på.  
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Om Wiesler från början förkroppsligar en oerhörd självkon-
troll – ett slags ständig givakt – får han gradvis en allt ledigare 
kroppshållning, inte minst i sina intima möten med konst, kultur 
och mänsklig värme. En scen då Wiesler avlyssnar Georges fö-
delsedagsfest betecknar vi som startläge. Wiesler sitter rak och 
stel och utför sitt uppdrag; han lyssnar och antecknar. ”Efter 
festen öppnar paret presenterna och kvällen slutar”, som fram-
kommer i Wieslers sakliga rapport, ”förmodligen med samlag.” 
Parets intimitet får Wiesler vara med om i lyssnarväg; än så länge 
ser vi inga reaktioner hos honom utöver de yrkesmässiga.  

Längre fram i filmen får Wiesler vetskap om kulturminister 
Bruno Hempfs sexuella utnyttjande av Christa-Maria. En kväll 
hör han hennes äcklade jämmer i duschen då hon försöker 
skrubba bort ministerns förnedring. Via hörlurarna följer han 
Christa-Marias rörelse mot sovrummet, där hon slutligen kryper 
ihop i sängen och ber George omfamna henne. En stilla stund av 
ångestfylld ömhet följer. Wiesler syns nu, för första gången, med 
slutna ögon. Lutad åt sidan, i ett slags omedveten reproduktion 
av parets position, utgör hela hans kroppsställning en enda stor 
skyddande omfamning av det utsatta konstnärsparets kroppar 
och av sin egen. ”Perceptionen är köttets reversibilitet, köttet som 
berör, ser och percipierar sig självt, det ena vecket som (proviso-
riskt) fångar det andra i sin egen självomfamning” som Elizabeth 
Grosz sammanfattar sinnesupplevelser i en mening som fram-
manar bilden av den i sin ensamhet berörda Wiesler.16 För om 
ett medium har förmågan att sammanlänka separerade kroppar 
bildar det ofrånkomligen också en skiljevägg. Detta är mediernas 
potential och plåga.  

Senare ser vi Wiesler ligga på sin soffa i Bertolt Brechts litte-
rära omfamning; det är bokmediet och poesins makt som bok-
stavligen har fått Stasiagenten på fall. ”Jag höll den kära höll den 
stilla bleka i mina armar som en ljuvlig dröm”, hör vi hans röst 
läsa dikten Minnen av Marie A – boken har han stulit med sig 
från konstnärsparets lägenhet. Men Wieslers kroppsliga befriel-
                                                                               
16 Elizabeth Grosz citerad i Sobchack, Carnal Thoughts, s. 66. 
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seprocess kulminerar paradoxalt nog i ett betydligt mörkare 
ögonblick. Christa-Maria sviker slutligen sin George och avslöjar 
honom som författaren till den kontroversiella självmordsarti-
keln. Wiesler, som följer hela händelseförloppet, tar själv på sig 
uppgiften att undanröja alla bevis. Ovetande om att denne har 
lyckats rädda situationen kastar sig den skuldtyngda skådespe-
lerskan framför en bil. Den förtvivlade Wiesler avsäger sig nu 
slutligen all den kroppsliga självkontroll han drillats till. Vi ser 
den tidigare så stela, rakryggade och känslokalla Stasiagenten 
falla på knä på öppen gata bredvid den döende skådespelerskan. 
En indikation på att djupgående lärprocesser aldrig kan förvän-
tas vara smärtfria, och att maktlöshet och frigörelse inte nödvän-
digtvis är varandras motsatser – givet att vi alltid också är våra 
egna förtryckare. 

Waltz with Bashir 
Vi inledde denna artikel med att hävda att åskådande alltid re-
dan är en kreativ aktivitet – i grunden identisk med andra läran-
deprocesser. Därav följer att filmmediets pedagogiska potential – 
dess förmåga att utveckla elevers mediekompetens – knappast 
begränsar sig till filmskapande aktiviteter. Den gäller i lika hög 
grad de situationer där elever får titta på film, givet att de får 
tillfälle att reflektera över sina upplevelser. 

Vi kommer nu att titta närmare på den animerade dokumen-
tären Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008), vars komplexa me-
dialitet – redan genrebenämningen ”animerad dokumentärfilm” 
kan uppfattas som en motsägelse – gör den till en utmärkt in-
gång till film- och medieteoretiska frågeställningar. Waltz with 
Bashir följer den israeliske filmskaparen Ari Folmans försök att 
få tillgång till sina bortträngda minnen från den natt då han som 
ung soldat i Libanon bevittnade massakern i Sabra och Shatila. 
Hans sökande leder honom till gamla kamrater och befäl vilkas 
berättelser förs ihop till en audiovisuell väv av minnen, drömmar 
och trauman. Folman minns så småningom sin egen och den 
israeliska arméns roll i massakern: man bevittnade den kristna 
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milisens massaker på palestinier utan att ingripa; möjligtvis 
bistod man genom att lysa upp natten. I filmens slutögonblick 
bryter Folman det visuella kontrakt som utlovade en animerad 
film och visar oss autentiska nyhetsklipp från massakern.  

Många av de frågor som filmen väcker dyker upp i den film-
handledning som finns att ladda ner från Svenska filminstitutets 
webbplats.17 Handledningen är i alla avseenden mer komplex än 
den som rör De andras liv – här finns frön till ett flertal fruktbara 
frågeställningar kring estetik och rörliga bilder. Dessvärre gör 
bristen på teoretisk förankring att de pedagoger som saknar 
medieestetisk och medieanalytisk beredskap förvägras de verktyg 
som behövs för att ta sig an sådana frågorna.  

Vi menar att välgrundade reflektioner avsevärt förbättrar för-
utsättningarna för att filmupplevelser ska fungera som estetiska 
lärprocesser. På sidorna som följer kommer vi att visa hur just 
filmforskningen producerar den nödvändiga grund som än så 
länge saknas i (film)pedagogiska sammanhang. Om vårt över-
gripande mål är att påbörja ett brobygge mellan filmvetenskaplig 
forskning, disciplinen estetiska lärprocesser och pedagogisk 
praktik, vill vi samtidigt introducera ett radikalt annorlunda 
förhållningssätt till författandet av pedagogiska filmhandled-
ningar. Vad som följer är alltså inte en färdig filmhandledning, 
utan en kritisk dialog med en befintlig sådan. 

Kan en animerad film vara dokumentär? 
Svenska Filminstitutets filmhandledning ger följande svar på 
frågan: 

Det finns flera filmer idag som är helt animerade men som räk-
nas som dokumentära. För att man skall se en film som doku-
mentär så behöver inte bilderna vara dokumentära. En iscen-
sättning av händelser som skett kan uppfattas som en dokumen-

                                                                               
17 http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/Filmhandledning/ 
Waltz-with-Bashir/ (2012-09-01). 
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tär, röster till personer som spelats in kan vara dokumentära, 
även Reality-TV har vissa delar dokumentära inslag i sig.18 

Här finner vi genast anledning att ställa ett antal följdfrågor: 
Vilka andra animerade dokumentärer syftar handledningen på? 
På vilka grunder kan en bild förstås som dokumentär, respektive 
icke-dokumentär? Vad skiljer dokumentära röster från icke-
dokumentära sådana?  

Oaktat slutsatsen att filmen är dokumentär på grund av att 
karaktärernas röster görs av förlagorna själva, lyser den relevanta 
diskussionen om dokumentärbegreppet med sin frånvaro. Att 
Waltz with Bashir är en dokumentär eftersom det finns flera 
animerade filmer som anses vara det, är ett cirkelresonemang 
som möjligtvis vore förlåtligt om man faktiskt knöt an till några 
av dessa ”flera filmer” och på så sätt vidgade pedagogens förstå-
elsehorisont. Eftersom filmer enkelt kan köpas eller hyras, ses i 
grupp eller studeras enskilt, finns det ingen anledning att utfor-
ma handledningarna som om filmen i fråga vore den enda åskå-
daren känner till. Tvärtom menar vi att en filmhandlednings 
pedagogiska potential skulle öka avsevärt om den förhöll sig till 
filmen som ett öppet estetiskt objekt. Med andra ord vill vi upp-
muntra till ett konnektivt tankesätt där den aktuella filmen ses 
som en komponent i ett nätverk av andra relevanta verk, texter, 
tankar och verkligheter.  

Källhänvisningen i filmhandledningen till Waltz with Bashir 
tipsar – utöver en länk till filmens officiella webbplats – uteslu-
tande om böcker som behandlar just Mellanösternkonflikten. 
Och visst är det både sant och relevant att Waltz with Bashir 
handlar om denna konflikt. Men att begränsa de etiska fråge-
ställningar till handlingen är att blunda för den väsentliga kopp-
ling mellan etik och estetik som filmen genererar. Varför inte 
tipsa om åtminstone någon text om animerade dokumentärer?19 

                                                                               
18 Ibid. 
19 För en diskussion om det animerade mediet som potentiell lösning på 
några av dokumentärfilmens etiska problem, se Jonathan Rozenkrantz, 
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Vad är en dokumentär?  
Filminstitutets handledning fastställer redan från början och 
utan teoretisk förankring Waltz with Bashirs dokumentära sta-
tus. Därmed ges pedagogen inga direkta ingångar till en diskus-
sion om vad som faktiskt utgör en dokumentär. Då detta torde 
vara en av de mest grundläggande frågor som filmen i fråga ger 
upphov till föreslår vi ett annat tillvägagångssätt. Låt oss backa 
ett steg och titta på två diametralt motsatta påståenden om do-
kumentärfilm. Bill Nichols slår fast att varje film är en dokumen-
tärfilm, medan Trinh T. Minh-ha proklamerar att inga doku-
mentärer existerar.20 Två stenhårda påståenden som, då de stöts 
mot varandra, tänder en tankegnista. Nichols förklarar att alla 
filmer berättar något om den kultur som producerat dem, me-
dan Minh-ha fastslår att sanningen aldrig kan fångas på film, 
eftersom varje film är ofrånkomligt vinklad. Från Nichols per-
spektiv kan alltså vampyrfilmen Låt den rätte komma in (Tomas 
Alfredson, 2008) förstås som dokumentär eftersom den berättar 
något om svensk kultur, medan Minh-ha skulle påstå att inte ens 
De kallar oss mods (1968) är dokumentär, eftersom den är berät-
tad ur filmskaparen Stefan Jarls synvinkel. 

Vad tycker pedagogen? Vad tycker eleverna? Det prekära 
med såväl Nichols som Minh-has totaliserande påståenden är att 
de omöjliggör en distinktion medier emellan. Vare sig vi väljer 
att tro att alla filmer är dokumentära eller att ingen kan vara det, 
måste vi följaktligen acceptera att det inte finns någon nämnvärd 
skillnad mellan en filmad dokumentär och en animerad sådan. 
Medan den animerade dokumentärfilmens förespråkare gärna 
hävdar just detta, finns alltsedan fotografiets uppkomst en dis-
kussion kring skillnaderna mellan den fotograferade-filmade och 

                                                                                                                                              
”Hidden in Colour – Non-Fictional Animation”, LOFT the Scandinavian 
Bookazine, vol. 4 2011, s. 154-158. 
20 Bill Nichols, Introduction to Documentary (Bloomington: Indiana Univer-
sity Press, 2001), s. 1. Trinh T. Minh-ha, ”The Totalizing Quest of Mean-
ing”, i Michael Renov (red.), Theorizing Documentary (New York: Rout-
ledge, 1993), s. 92. 
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den tecknade bilden – en diskussion som en filmhandledning till 
en animerad dokumentär som Waltz with Bashir skulle vinna på 
att beakta. 

En filmhandledning som på detta sätt tillgängliggör olika teo-
retiska perspektiv, skapar förutsättningar för ett mer komplext 
tänkande kring rörliga bilder. I bästa fall lockar den till fördju-
pad läsning, och det är här vi menar att handledningen även, om 
inte framför allt, bör hänvisa till litteratur som behandlar rele-
vanta medierelaterade frågeställningar. 

Olika bildmediers sanningsanspråk 
I slutet på Waltz with Bashir växlar de animerade bilderna över i 
en minutlång sekvens av filmat nyhetsmaterial. Finalen har be-
skrivits som filmens starkaste ögonblick, inte minst på grund av 
den påtagliga kontrasten mellan de vackra animationerna och de 
närmast outhärdliga nyhetsklippen från massakern i Sabra och 
Shatila. Filminstitutets filmhandledning nämner detta bildmäs-
siga berättargrepp i förbifarten, utan att ställa de ur existentiell 
och estetisk synvinkel essentiella frågorna: Varför väljer regissö-
ren Ari Folman att avsluta filmen på detta sätt? Vad säger det om 
relationen mellan animerade och filmade bilder?  

Att väva in filmskapares reflektioner kring det egna skapan-
det är ett bra sätt att vidga pedagogens perspektiv på. Filminsti-
tutets filmhandledning gör mycket riktigt detta, och citerar Ari 
Folman då han frågar sig hur det skulle ha sett ut om filmen 
”gjordes med verkliga intervjuer och inget arkivmaterial som kan 
illustrera berättelsen?” Trots att citatet erbjuder en öppning till 
en av filmens mest slående komponenter, virrar handledningen 
återigen bort sig i vaga begrepp och allmänna frågeställningar: 
”Diskutera med eleverna om man skulle kunnat berätta filmen 
på annat sätt? Vanlig dokumentär? Spelfilm? En blandning mel-
lan dokumentär och spelfilm” och så vidare. Genom att förbise 
den laddade brytpunkten, denna kontrastverkan mellan anime-
rad och fotografisk film, neutraliseras så att säga Waltz with 
Bashir till en harmonisk helhet. Då vi menar att det är i dishar-
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monierna som vi finner de mest fruktbara fröna till komplex 
tankeverksamhet, vill vi föreslå en filmhandledning som vågar 
göra motsatsen. När en journalist frågar Folman om han känner 
att han tar en risk när han väljer att göra dokumentären anime-
rad svarar han: 

[Waltz with Bashir] var alltid menad att bli en animerad film – 
jag skulle inte göra den på något annat sätt. Jag förstår verkligen 
inte skillnaden, i fråga om sanning och trovärdighet, mellan en 
ritad bild och en pixelbild. Skulle det vara någon skillnad om 
karaktärerna filmats med en digital kamera? Så länge rösterna är 
desamma, vem bestämmer att en pixelbild är mer sann eller 
verklig än en tecknad.21 

Folman försvarar alltså sin animerade films dokumentära status 
utifrån ett slags negativt argument där han menar att ett digitalt 
fotografi inte nödvändigtvis är mer verkligt än en teckning. Impli-
kationen gäller den digitala bildens manipulerbarhet, något som 
utgör ett centralt trauma i de senaste decenniernas filmteori.22 

I en annan intervju finner vi dock följande påstående: 

[Arkivmaterialiet] fanns med från första början. Det är inte ett 
konstnärligt beslut; det är ett ideologiskt beslut. Jag tror att det 
sätter hela filmen i proportion, för du ser i slutändan att verkliga 
människor blev massakrerade och att de sakerna hände.23 

Om det inte spelar någon roll huruvida filmen är animerad eller 
filmad, varför då inkludera det filmade arkivmaterialet i slutet? 

                                                                               
21 Justine JC, ”Interview with Waltz with Bashir Director Ari Folman”, 
ScreenCrave, publicerad 10 december 2008, http://screencrave.com/2008-
12-10/interview-ari-folman/ (2012-09-01). 
22 Se t.ex. Paolo Cherchi Usai, The Death of Cinema. History, Cultural Mem-
ory and the Digital Dark Age (London: British Film Institute, 2001). 
23 Ty Burr, ”Waltz with Bashir”, Boston Globe, publicerad 16 januari 2009, 
http://www.boston.com/ae/movies/articles/2009/01/16/difficult_to_rememb
er_impossible_to_forget/ (kontrollerad 2012-09-01, ej längre fri tillgång). 
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”För att visa att det faktiskt hände”, svarar Folman, men då faller 
ju det första påståendet. 

En sådan motsägelse utgör en utmärkt utgångspunkt för en 
diskussion om olika bildmediers sanningsanspråk. Ordet ”pixel” 
torde väcka elevernas uppmärksamhet; de flesta svenska ungdo-
mar har idag någon erfarenhet av att ”photoshoppa” digitala 
fotografier, och kan därmed relatera till problematiken på ett 
personligt plan. Vidare bjuder dessa två citat till en historisering 
av bilden. Har bilden blivit lättare att manipulera än förut, och 
därmed mindre sann? Har kanske själva blicken förändrats, i och 
med att den alltid redan förutsätter att varje bild kan vara mani-
pulerad?24  

Animerade dokumentärer öppnar även upp för diskussioner 
om realism ur såväl samtida som historiska perspektiv. Är det så 
att en mer verklighetstrogen teckning är mer sann än en mindre 
verklighetstrogen? Eller kan realismen rent av användas som ett 
vilseledande bildretoriskt knep? Propagandafilmen The Sinking 
of the Lusitania (Winsor McCay) från 1918 skryter i inledningen 
med det arbete man lagt ner på att åstadkomma så realistiska 
animationer som möjligt. Waltz with Bashir väljer tvärtom ett 
närmast surrealistiskt bildspråk – fram till de avslutande nyhets-
bilderna. Av utrymmesskäl kan vi tyvärr varken fördjupa oss i 
den visuella realismens historia – eller i den modernistiska kons-
tens motståndsstrategier (båda har varit lika betydelsefulla för 
den animerade filmen). Vad vi har velat visa är några av de 
många film- och medieteoretiska frågeställningar som en film 
kan ge upphov till, under förutsättning att den inte reduceras till 
en historia om Historien. 

Eftertankar om effektens oförutsägbarhet 
Under ett filmvetenskapligt seminarium då Waltz with Bashir 
diskuterades, tycktes nästan alla studenter vara överens: filmens 
                                                                               
24 Se Bernard Stiegler, ”The Discrete Image”, i Jacques Derrida & Bernard 
Stiegler, Ecographies of Television. Filmed Interviews (Cambridge: Polity 
Press, 2002), s. 146-163. 
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starkaste ögonblick är det då animationen övergår i nyhetsmate-
rial. Självklart, kan tyckas, de bilderna är ju – som regissören 
påpekade – ”på riktigt”. Konsensus rådde tills en student räckte 
upp handen och berättade att han hade upplevt filmen precis 
tvärtom. Där resten av oss beskrev slutet som det ögonblick då 
filmens känslomässiga påfrestning slutligen blir outhärdlig, kom 
det filmade materialet som en befrielse för den här studenten. 
Tränad i ett självreflekterande tankesätt och teoretiskt påläst 
kunde han förklara att det var de animerade bildernas abstrahe-
rade natur – deras avskalade enkelhet och uttryckslösa ansikten – 
som gjorde det lättare för honom att projicera sina egna känslor på 
karaktärerna. Det faktum att studenten i fråga var pensionerad 
kirurg – betydligt äldre och med en helt annan visuell livserfaren-
het än vi andra – kunde kanske också förklara varför nyhetsbil-
derna på döda kroppar påverkade honom på ett annat sätt. 

Med denna anekdot i åtanke vill vi återkoppla till Rancière 
och det som tycks vara en av hans viktigaste teser: effektens 
oförutsägbarhet. Pedagogen kanske känner igen sig i situationen 
då en films moraliska budskap helt och hållet tycks gå vissa ele-
ver förbi: någon sitter och skrattar varje gång något förmodat 
fruktansvärt händer, en annan springer gråtande ut när filmen 
ska vara som gladast. Inte sällan reagerar eleverna i mindre eller 
större kollektiv. Det kan ligga nära till hands att (be)döma vissa 
reaktioner som ”fel”, inte minst då dessa går emot samhällets, 
skolans eller rent av lärarens egna värdegrunder. Vi menar dock 
att såväl pedagoger som elever har mer att lära sig – om sig själva 
och om varandra – i en miljö där upplevelsernas mångfald beja-
kas och begrundas. 

Om de filmhandledningar vi har tittat på allt som oftast frå-
gar vad filmer berättar och i sällsynta fall hur, uppmanas peda-
gogen inte en enda gång att ställa de mest väsentliga frågorna: 
Vad var din upplevelse av filmen? Hur liknar eller skiljer sig din 
upplevelse från din kamrats? Kan du fundera över varför din 
upplevelse kan tänkas likna eller skilja sig från kamratens? I vår 
diskussion om olika bildmediers sanningsanspråk har frågan om 



 
 

A L L T I D  R E D A N  E N  A K T I V I T E T  

 425

en kritisk blick implicerats. Detta är knappast något nytt; att 
skolan bör främja elevers kritiska tänkande är närmast en kly-
scha. Men minst lika viktig som den kritiska reflektionen kring 
vilket budskap en bild förmedlar, är reflektionen kring vad den 
gör – och den senare innefattar ofrånkomligt ett slags självkritik. 
Vad vi menar är att det är först när vi uppmuntras att reflektera 
över våra egna upplevelser – i relation till andras – som vi kan bli 
medvetna om våra egna positioneringar gentemot andra indivi-
der och grupper. Om filmupplevelsen kan fungera som en este-
tisk lärprocess så är det inte minst då den innefattar ett sökande 
efter fördjupad kunskap inte bara om världen ”framför” oss, 
utan om vår egen plats i densamma. 
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