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Forbemaskning 

1 den her foreliggende rapport om mit licentiatprojekt vil jeg i nogenlunde 
kronologisk orden beskrive de vaesentligste af de forskningsopgaver jeg har 
taget op i larbet af perioden. Jeg vi1 garre rede for hvert af mine videoprogram- 
mer, for mine medieforsag og for mine skriftlige arbejder, og jeg vi1 forsage 
at karakterisere og vurdere den vej jeg er gået, og de resultater jeg er kommet 
frem til. For yderligere uddybning henviser jeg undervejs til de skriftlige og 
videornaessige dele, som sammen med denne sammenfatning udgnrr min 
licentiatafhandling. 

1 det falgende markeres titlerne pa de af mine videoprogrammer og skriftlige 
arbejder, som afleveres som en del af licentiatafhandlingen, med understw@ 
kursiv. 0vrige titler og andres titler markeres med almindelig kursiv. 



Licentiatprojektets formål 
og fremgangsmåde 
1 10bet af licentiatperioden har jeg foretaget en raekke eksperimenter med 
video og interaktiv video og produceret nogle programmer, og jeg har laest, 
skrevet, undervist og diskuteret med det formål at undersage, hvordan de 
moderne lyd/billedmedier kan bruges til filosofisk refleksion og debat. 
Hensigten’har vcrzret at producere enkelte brugbare undervisningsprogram- 
mer, at dygtiggrare mig selv praktisk og teoretisk i filosofiformidling, og at 
udforske mulighederne for lyd/billedbaseret intellektuel kommunikation - 
eller sagt lidt nemmere - jeg har eksperimenteret med en genre, som man kan 
kalde det filmiske essay eller mere specifikt: filosofivideoen. 

For et forskningsprojekt af denne type, som udforsker et relativt nyt og i 
hvert fald komplek& område, kan man vanskeligt tale om en standardiseret 
metode, men snarere om en eksperimenterende og kritisk videnskabelig 
grundholdning, som tilpasser sine konkrete metoder til de skiftende gen- 
standsområder og arbejdsfelter. Fremgangsmåden har vaeret at arbejde 
teoretisk og praktisk, begge dele ofte samtidigt pa flere forskellige delprojek- 
ter. Jeg har naturligvis set pa eksisterende videoprogrammer, film og boger 
som nazrmede sig emnet filosofi pa film, diskuteret og reflekteret over 
mulighederne, men fnrrst og fremmest - og det er det, som denne sammen- 
fatning vi1 resumere - har jeg selv udarbejdet forskellige videoforwg og 
undervisningsprogrammer med filosofi på video, og jeg har i form af under- 
visning og foredrag, samt nogle artikler, et essay og en bog fors0gt at videre- 
give nogle overvejelser over principper og metoder for formidling af filosofi i 
de moderne medier. 

Forhistorie 

For fuldstzendighedens skyld skal naevnes, at mit furste arbejde med explicit 
filosofisk video ikke fandt sted på RUC, men i Karbenhavn i 1983, og at jeg i 
0vrigt siden jeg farrste gang naennede mig et videokamera helt bevidst har 
stilet efter at blive dygtig nok ti1 at kunne udnytte videomediet i forening 
med min faglige uddannelse, som foruden en magisterkonferens i filosofi og 
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et bifag i dansk fra Karbenhavns Universitet, også omfatter et kandidatstipen- 
dium i aestetik pa Odense Universitet. 

Min farste videouddannelse fandt sted i årene 81-82 og foregik for starrstede- 
lens vedkommende som selvstudium om natten i kaelderen under Odense 
Universitet. Efter en seminarraekke om visuel kommunikation, hvor vi havde 
forholdt os meget kritisk til de moderne tiders stigende strarm af billeder, 
foreslog nogle studerende mig, at vi skulle prarve at lave nogle bedre billeder 
selv - i stedet for bare at kritisere. Så vi meldte os til et videoproduktions- 
kursus. De farrste programmer så m=rkvaerdige ud - de havde mere nerve 
end stil - men efter et par år med vilde kaeldereksperimenter havde vi en 
undervisningsserie parat p& ialt en time med fire sevzerdige programmer om 
billedteori: BiZZedm - sådan set produceret af Niels Menge og Henrik Juel. 
Serien blev i begrEnset omfang distribueret via amtscentraler for undervis- 
ningsmidler. 

Videoeksperimentet i Ksbenhavn i 1983 var en filmatisering af Karl Marx’ 
afsnit om varefetichismen i Das Kapital (Bd. 1, udgivet 1867). Programmet 
kom ti1 at hedde Koster det noget? - et program om Marx og varefetichisrnen og 
blev udfarrt som et projektarbejde sammen med et hold filosofi- og tvaerfags- 
studerende, som jeg pa det tidspunkt underviste pa mbenhavns Universitet. 
Projektet havde den klare paedagogiske fordel, at fors0get pa at visualisere 
den på det tidspunkt ret velkendte, naermest afdankede, men vanskelige 
tekst, medfierrte en engageret naerlaesning og intensiv bearbejdning. Tekstens 
dobbelthed trådte tydeligt frem: pa den ene side bygger kapitlet pa Marx’ i 
og for sig meget enkle men også abstrakte vareanalyse, og pa den anden side 
beskceftiger kapitlet sig med meget komplicerede og konkrete socialpsyko- 
logiske faenomener. 

De lssninger vi fandt frem til rent videomEssigt var - trods amatarremes 
uundgåelige problemer med teknikken og håndvaerket - meget opmuntrende. 
Det blev i hvert fald for mig meget klart, at video både kunne bruges ti1 
enkle, skematiske, visuelt og auditivt rensede fremstillinger (det abstrakte), 
som f.eks kunne anskueliggare en relation mellem tid og penge, og til meget 
komprimerede, tvetydige, underfundige og engagerede fremstillinger (det 
konkrete). Jeg begyndte også at forstå den gamle drarm (Eisensteins?) om at 
omsaztte Das Kapital til film som et i princippet realisabelt projekt. Men i 
Danmark i midten af firseme var den slags ideer imidlertid ikke et umid- 
delbart bevillingsudl0sende koncept! 
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De studerende på dette projekt brugte adskillige intense arbejdsmåneder p& 
at fremstille filosofi i medieme på en paedagogisk måde, hvilket studie- 
ordningen omtalte som pensumreducerende - men i praksis viste det sig at 
tage meget lang tid og kraeve en omgang paragrafrytteri (som kunne have 
vaxet en voldsom western v=rdig), f0r jeg fik anerkendt de studerendes brug 
af videomediet som studierelevant filosofiformidling. Siden har jeg ikke 
kunnet laegge den vane fra mig stzedigt at fremhaeve videos filosofiske 
fordele. 

1 de fnrlgende år eksperimenterede jeg videre. For Vikingeskibshallen i Roskil- 
de og Skibshistorisk Laboratorium udarbejde jeg en del programmer ti1 
udstillingsbrug og ti1 forskellige andre slags forevisninger. Jeg skrev meget - 
iszzr sk0nlitteraert - og efter endnu et år som filosofiunderviser på Karben- 
havns Universitet, denne gang i teoretisk filosofi, kunne jeg så endelig i 
foråret 1988 gå direkte 10s på min ide om at lave filosofivideo, idet jeg pa 
dette tidspunkt blev optaget på Kommunikationsuddannelsen som licen- 
tiatstuderende med netop et sådant videoudviklingsprojekt som mit arbejds- 
grundlag. 

Arbejdsbetingelser på RUC 

Mit licentiatprojekt definerede jeg selv, et egentligt program for en licentia- 
tuddannelse i kommunikation eller lignende forelå ikke. 1 min ans0gning 
beskrev jeg et studieprogram, som vekslede mellem produktion af konkrete 
filosofiske videoprogrammer og research og teoretiske studier. Det f0lgende 
er citat fra min ans0gning: 

Målsztningen er at arbejde teoretisk og praktisk med formidlingen af filosofi via video, 
idet jeg ensker at kombinerz min filosofiske uddannelse og undervisningserfaringer 
med mine praktiske f=rdigheder og erfaringer med videoproduktion... 

. . . et ca. 20 min. videoprogram om Horkheimer/Adomos Oplysningens Dialektik (i 
hovedtrzek). Dette vaerk vazlger jeg b1.a. fordi der her netop er tale om et ret kompli- 
ceret sprog og om et forudsaetningsfyldt reflektionsniveau. Det er min hensigt at vise, 
at et sådant komplekst filosofisk vaxk kan “omssettes” ti1 video, uden at dette n@dven- 
digvis medferer en “banalisering” eller en “s&cning af det faglige niveau” - be- 
tonkeligheder, som ofie fremffires, når der tales om formidling af filosofi... 
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Det er min hypotese, at video er et mindst lige så godt medie at taenke i (og med) som 
tale eller skrift... 

Instituttet akcepterede min indskrivning, og Kommunikationsuddannelsen 
wrgede for, at jeg fik en postbakke og et kontor. Mere vaesentligt var, at jeg 
havde adgang ti1 semiprofessionelt videoudstvr og et professionelt lvdstudie. 
Optageudstyret ti1 video og redigeringsudst&et k&ne jeg urniddelbart finde 
ud af at betjene selv, og det var en stor fordel, bortset fra at jeg snart blev 
den, som’andre brugte som videoekspert. Det var rart, men tidskraevende. 

1 larbet af min licentiatperiode skete der en vis forbedring af det disponible 
videoudstyr (samtidig med at den tekniske udvikling jo også gik meget 
hurtigt andre steder): Optageudstyret blev suppleret med Super-VHS, redi- 
geringen udbygget med equalizer, TBC, framecode generator og mix med 
grafisk computer med TIPS-programmer. Endvidere foregik en vis integration 
med yderligere lyd-billedteknik, isaer maskiner ti1 grafik, animation og 
interaktiv video. Det har vaeret en del af mit licentiatstudie at deltage i denne 
tekniske udbygning og orientere mig alment i teknikken, ikke mindst fordi 
edb-integrationen al de forskellige medier også tegner fremtiden for video og 
for filosofiformidling. 

Det var fra begyndelsen klart, at jeg for at komme i gang måtte lave en- 
mands-fors0g og enmands-produktioner, for der var ingen produktionspenge 
eller teknikerhjAp ti1 rådighed. Også transport af optageudstyret matte jeg 
selv klare - at få en eller anden konto på RUC ti1 at fungere, sådan at jeg som 
licentiatstuderende kunne kore i en RUC-bil, viste sig efter mange forsag og 
enkelte knrreture alt for besvaerligt. Så var det nemmere selv at sl=be alt 
optageudstyret med bus og tog - skont jeg en enkelt gang sad fast i busind- 
gangen med tre stålkufferter, en rygsaek og et stativ: chaufføren opgav at 
billettere mig. 

Faglig vejledning fik jeg i rimelige maengder - mest uformelt ved at snakke 
med de forskellige vejledere på Kommunikationsuddannelsen, med stu- 
derende, og hvem der ellers bevaegede sig i miljaet. En raekke saerlige Kom- 
munikationsuddannelses-begreber gjorde indtryk pa mig i den fierrste tid: 
målgrupper, rekvirenter, faglig formidling, organisationsanalyse, genre- og 
fortaelleformer. Altsammen tunge ord, syntes jeg, og gik i gang med min 
farrste video. 
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Videoen Oplysningens Dialektik 

Titel: 
Varighed: 
Optageudstyr: 
Redigering: 
Produktion: 
Deltagere: 
Budget: 
MCIlgruppe: 
Form: 

Emne: 

Formal: 

Anvendelse: 

Rettigheder: 

Oplysningens Dialektik 
33 minutter 
Umatic standard 
Umatic Highband 
5 maneder 
Soloproduktion 
Intet 
3 forskellige - skifter undervejs 
Studievaert fortaeller og forklarer, suppleret med filmi- 
ske afsnit med musik, reallyde og speak. 
Et af den kritiske teoris hovedvaerker, bogen Dialektik 
der Aufklärung fra 1944 af Max Horkheimer og Th. W. 
Adorno. 
At introducere ti1 bogen og fremstille den som laesevzr- 
dig og aktuel. Endvidere at afprove nogle filosofivideo- 
ideer. 
Et program ti1 forskningsbrug, specielle undervisnings- 
sammenhaenge. 
Musikken ikke frikabt, ovrige rettigheder Henrik Juel. 

Baggrund 

For at provokere mig selv ti1 at taenke nye tanker, om hvad video kan, og om, 
hvad filosofiformidling er eller burde vaere, valgte jeg at begynde ligepå og 
hårdt med en filmatisering af Horkheimer og Adornos Dialektik der Au.Z& 
rung. Den danske titel er Oplysningens Dialektik, og det er et al hovedvaerker- 
ne i franklurterskolens frygtede komplekse og kritiske filosofi. Bogen largger 
bestemt ikke op ti1 en “popularisering” eller til et overfladisk resume af sit 
indhold - og det var netop vigtigt for mig straks at fa demonstreret, at an- 
vendelsen af videomediet i filosofiens tjeneste ikke var ensbetydende med en 
mere eller mindre nedladende eller routinepraeget popularisering (jfr. afsnittet 
“Jeg populariserer ikke” i min bog om Billeder 02 Benebw, Henrik Juel, RUC 
1990). 

Bogen blev skrevet under slutningen af anden verdenskrig, hvor Horkheimer 
og Adorno var i landflygtighed i USA. Ikke mindst bogens afsnit om “kul- 
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turindustrien” barrer prazg af de to klassisk dannede socialforskeres dystre 
stemning ved madet med den amerikanske pop- og medieoffentlighed. Så det 
kunne synes navsten blasfemisk at ville garre bogen på video. På den anden 
side havde jeg også gode paedagogiske erfaringer fra året fm med at nzrlaese 
teksten sammen med et hold filosofistuderende i mbenhavn. Da vi forst var 
kommet ind i teksten, syntes den at gribe fat og tale staerkt, også til helt 
moderne tanker og stemninger. 

Jeg var sandt at sige temmelig usikker på, om jeg ville kunne lave noget der 
lignede en haederlig videofremstilling af bare en del af denne bog - furst da et 
par erfarne laerere på uddannelsen på baggrund af mit farrste manuskriptud- 
kast erklwede mine ideer for håbl0st ordbefolkede og intellektuelle, blev jeg 
sur nok ti1 at blive sikker i min sag. DesvErre havde mine kritikere ret: det 
var ikke så svaert at sige en masse ord om bogen, det svaere var at vise, hvad 
bogen gik ud pa ved hjaelp af billeder, og helst levende billeder, og ved hj=lp 
af musik og lyde. 

Anskueliggsrelse af dialektik 

1 samme ojeblik man ger sig opgaven klar, begynder løsningsmulighederne 
også at melde sig. Opgaven var at bruge video pa en videomessige måde og 
ikke på en lysbilledagtig, foredragsagtig eller skriveagtig måde. Opgaven var 
at vise hvad Oplysningens Dialektik gik ud på, mere end at beskrive det rent 
verbalsprogligt. Nå, og hvordan ser oplysning så ud, og hvordan ser dialektik 
ud? 

Faktisk findes der en raekke allegoriske malerier og tegninger, som fremstiller 
begrebet oplysning, f.eks. skulle førsteudgaven af den berømte franske 
encyklopaedi prydes af et sådant maleri eller stik. Det fandt jeg frem til, men 
kun i dårlig reproduktion. Desuden var det jo heller ikke nogen saerlig leven- 
degorende lrasning. Andre mere rumlige og nutidige illustrationer til fcenome- 
net “oplysning” kunne vazre sådan noget som skoler, mindesmaerker, parla- 
mentsbygninger: på et tidspunkt blev jeg interesseret i at bruge Frihedsststten 
i mbenhavn, da den dels står for stavnsbåndets opl0sning, dels b;rzrer en ind- 
skrift om “at den frie Bonde kan vorde kiek og oplyst, flittig og god”, dels 
symboliserer magt og beherskelse. Til en beskrivelse af oplysningens historie 
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kunne den indgå, men materialet var klart for spinkelt til at udgore en 
bwende ide, en r0d tråd eller helhedsstil for programmet. 

Begrebet dialektik var den anden halvdel af problemet. Det var min erfaring, 
at det var et rigtigt “stå af” ord: brugte man det ikke med den yderste 
forsigtighed, ville ens tilharrere holde op med at vaere tilhsrere. Det gjaldt 
også for filosofisk interesserede, ikke mindst fordi ordet var blevet misbrugt i 
det foregående årti, og stort set aldrig forklaret ordentligt. Jeg vidste fra min 
almindelige faglige og paedagogiske praksis, at det som mest hang ved ordet 
var en universitetsintern herrn og i brede kredse en total fejlopfattelse: noget i 
retning af et tredelt tankeskema med tese-antitese-syntese, som man tilskrev 
Hegel (Både Marx og Hegel ggr sig lystige over den slags tanketomme 
skemaer, som snarere kan fares tilbage ti1 Fichte). Imidlertid, at skulle 
overvinde en forhandsopfattelse af ordet dialektik var ikke den vaerste 
opgave. Det afgav allerede et konkret programpunkt: jeg måtte simpelthen 
forklare, hvad jeg mente dialektik var, og udover at forklare det, så måtte jeg 
vise det. 

1 den endelige version indeholder programmet i den fmste del tre tydeligt 
markerede forskellige måder at formidle begrebet dialektik pa. Den farste er 
en rent verbal forklaring, som jeg fremsiger som “studievaxt” i programmet. 
Den anden forklaring indeholder et element af ikke-verbal fremvisning, idet 
der her optraeder en spade. Spaden bruges i forklaringen, et par narrbilleder 
illustrerer forskellige aspekter (forandring i form, tildannelse efter brugeren), 
som kan siges at have noget med dialektik at gsre. Den tredje forklaring har 
karakter af en sketch, en ageret vittighed, hvori både optraeder en person, et 
marrkt rum, stilhed, indlagt lyd af en hund der gsr, og endelig en legetojs- 
hund. Legetojshunden forbindes i ovrigt i slutningen af programmet med 
spaden. 

Men ud over disse tre mere eller mindre verbale forklaringer af begrebet 
dialektik indeholder programmet også nogle rent videornaessige forklaringer 
eller rettere fremvisninger. Dialektikken i begrebet “aplysning” bliver tydelig- 
gjort i kraft af billed- og lydsiden, idet for eksempel naturbilleder og naturly- 
de aflarses af bybilleder og bystc$ det kendte billede af Delacroix fia 1830 
Friheden f0rer folket på barriktaferne aflarses af en Coca-colareklame med en pige 
i lignende positur, og til slut kommer endnu en fydelig henvisning via en 
variete-pige klaedt ud som en lysende sol og indfanget i samme positur. 
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Det dialektiske omslag, som er meget vaesentligt i bogen, kunne jeg så 
illustrere ved at videreudbygge ideerne. Et dialektisk omslag er ikke bare en 
forandring af noget i Isbet af tiden, men også en forandring i en anden 
dimension, en kvalitativ forandring. Oplysningens bevaegelse forl0ber til- 
syneladende jaevnt fremad, men pludselig bliver det klart, at dette “fremad” 
måske ilske er et fremskridt, men også et tilbageskridt. Altså at der er elemen- 
ter af regression og formarrkelse gemt i oplysningsbevcegelsens indre. Dette 
taenkte jeg kunne illustreres ved at udnytte videomediets forskellige “kanaler” 
af lyd og billede sådan, at der for eksempel samtidig med en udvikling på 
billedsiden begynder en modsatrettet bevzegelse pa lydsiden. Eller jeg kunne 
udnytte at forskellige handlinger udmaerket kan vaere i gang pa de samme 
billeder (i 10bet af den samme uklippede sekvens), og nogle gange forl0be 
parallelt eller i harmoni, andre gang modsatrettet eller i disharmoni. 

1 videoen O~Zusningens Dialektik er der et tydeligt eksempel på et dialektisk 
omslag - som jeg forstår det - i det lille musikvideo-agtige afsnit om anden 
verdenskrig; her skifter billedsiden pludselig fra heroisk ti1 tragisk. Også de 
skiftende panoreringer mellem s0en og fabrikken med parallel og modsatret- 
tet lyd er et eksempel på et dialektisk omslag. Et mere diskret omslag ind- 
finder sig, hvor lyden af et elektronisk kasseapparat sniger sig ind under 
billeder fra et moderne ugeblad. Men det ligger i sagens natur, at sådanne 
videornaessige pointer måske bedre kan ses og h0res pa video end beskrives 
med ord. Videoen er både et eksperiment, forstået som en afpr0vning af 
nogle ideer, og en form for dokumentation, forstået som en fremvisning af 
fors0gsresultater. 

Valg af musik 

Under redigeringsarbejdet, og faktisk allerede mens jeg pr0vede at ordne 
mine optage-ideer i bunker, valgte jeg at se helt bort fra mulighederne for at 
få programmet distribueret eller solgt pa normal vis. For det fnrrste var jeg 
ikke specielt interesseret i at lave noget der kunne sElges, ja, jeg var end ikke 
interesseret i at lave noget der kunne bruges i almindelig forstand til under- 
visning i filosofi eller lignende, jeg var fsrst og fremmest interesseret i at 
afprsve videomediets filosofiske udtryksmuligheder; og for det andet indså 
jeg hurtigt, at jeg ikke ville kunne frik0be den musik, som jeg Onskede at 
benytte. For så vidt jeg holdt fast ved at mit program var et rent forsknings- 
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videoprogram, så ville det vaere tilladeligt (og ingen ville nok heller opdage 
det) at citere kraftigt fra almindelige pladeudgivelser. Og jeg enskede frie 
haender til at eksperimentere med musikkens samvirken med billedsiden, 
speak og ovrige lydside. 

Til anslags- og afslutningssekvensen valgte jeg musik af den gamle rock- 
gruppe “The Who”, som i det mindste er kendt for at signalere noget energisk 
og pågående. Jeg mskede at g0re anslaget levende, for at imtiegå forvent- 
ningen om at filosofi måtte vaere noget stovet noget med b0ger. Tanken om at 
imdegå denne forventning udviklede sig i ervrigt til anslagets fzxlige form: 
en lang ksretur langs bogreoler og en lille trickoptagelse, hvor to bogreoler 
ruller ti1 side og afsbrer en “forskende filosof”, som må have siddet der pa 
ingen plads i hundrede år. 

“The Who” optr=der også i programmets sidste tredjedel, som handler om 
kulturindustrien. Hertil syntes jeg sangen fra Tommy: “See me, feel me” ville 
passe godt, da jeg altid selv havde forbundet den med moderne fjernsynskul- 
tur: jeg troede fejlagtigt at sangen handlede om et fjernsyn (“1 get excitement 
at your feet l from you, 1 get the story l .e from you, 1 get the news”). Det ger 
den ikke, ikke direkte i hvert fald, men det viste sig, da jeg begyndte at 
klippe tingene sammen, at det kunne den så måske komme til, og under alle 
omst=ndigheder passede den pa andre symbolske planer med de billeder, jeg 
ville vise, og med den speak, som skulle komme ind her og der. 

Endelig valgte jeg Beethovens 9. symfonis fjerde sats. Det var ikke for at vaere 
original, tvaertimod var det for at tage fat i noget, som netop via oplysningens 
dialektik var blevet ti1 noget n=r en kliche eller ideologisk bgn. Beethovens 
frihedsmusik er blevet brugt og bliver i dag brugt i nogle sammenhaenge, 
som garr det svaert at hsrte den uden en blanding af skam, kvalme og kulde- 
gysninger, men som gm det oplagt at benytte den i et program om de 
europaeiske ideers storhed og fald. Musikken blev bygget ind i et lille musi- 
kvideo-agtigt afsnit, som jeg selv betimmer som både modbydeligt og meget 
vellykket. 
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Emnet og mediet 

Disharmoni og erkendelse 

1 det folgende vil jeg tage denne furste video Odvsninaens Dialektik som ud- 
gangspunkt for nogle generelle og maske lidt larsere overvejelser over for- 
midlingen af filosofi på video. 

Den lille modbydelige musikvideo i Ozdwnin~ens Dialektik illustrerer efter min 
mening nogle vigtige principper og mulige faldgruber for filosofiformid- 
lingen. Nemlig at det på den ene side drejer sig om at få fat i lidenskaberne 
(og ikke kun forstanden) og vazkke dem ti1 dåd, på den anden side om ikke 
at slippe dem los i planlose raids. 

Beethovens musik ledsager billeder fra anden verdenskrig. De forste billeder 
er optimistiske, glade soldater, heroiske, men billederne slår om og bliver 
tragiske, forfaerdende: en smilende soldats ansigt afloses pludseligt af et ligs 
forbr=ndte grin foran en snrnderskudt kampvogn - og billederne er ssgt cen- 
treret samme sted og klippet er hårdt for at det skal få en voldsom, hård 
effekt. Og der klippes i takt ti1 musikken, billeder fra slagmark og koncentra- 
tionslejre og så videre. Hele afsnittet varer måske under et minut, men 
redigeringsteknisk var det meget langsommeligt at lave, og jeg eksperimen- 
terede indgående med forskellige rytmer og kompositioner. Hvad jeg ville 
opnå var det staerkest mulige udtryk og den staerkest mulige folelsesm=ssige 
appel. Hvad har det med filosofi at gsre? 

Som jeg har argumenteret for det i bogen BiZZeder q Begebm er det at taenke 
filosofisk på sin vis et rationelt forehavende, men da lidenskaber og fralelser 
ikke kan afskediges som slet og skidt irrationelle, ma man drage dem med 
ind i den fornuftige, kvalitative og kritiske aktivitet, som filosofi er. Og da det 
ofte netop drejer sig om at taenke nyt pa tvaers af gamle strukturer og for- 
domme, og da det ofte drejer sig om at overvinde nogle af de vaner og 
trzegheder, som spcerrer for en bredere erkendelse, og om at imodegå det 
ubehag og den irritation, som er knyttet ti1 omvurdering og om-erkendelse, så 
må man få de mere f0lsomme elementer til at spadsere, hvis man skal 
komme nogen vegne. For ny erkendelse er der navsten altid en vis modstand, 
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som skal overvindes, og en sådan modstand er ikke selv rationel i snaever 
forstand, og den bekaempes bedst med lidenskabelige midler. 

Derfor kan det vaere en brugbar vej at arbejde med disharmoni og dialektiske 
omslag mellem videomediets forskellige udtrykssider. Det er klart, at der i 
musikken alene kan arbejdes med kompositoriske principper, harmonier og 
disharmonier, som netop kan have en sådan fralelsesm=ssig og erkendelses- 
maessig åbnende karakter. Taget for sig kan et stykke musik indeholde mange 
forskellige forlob som afvikles samtidigt, i harmoni eller disharmoni, og det 
er dette “fortarllemaessige” princip, som endnu tydeligere kan benyttes i 
videomediet, hvor mange lydspor og billedforlob (syntagmer - hvis nogen 
vil), kan samarbejdes og modarbejdes. 

Også for filosofiformidleren gazlder det altså om at komme igennem, om at 
slå hul ind ti1 det f0lelsesmaessige. Den åbning, som opstår, skal man så i 
ovrigt ikke skynde sig at daekke til, det er her publikums eller modtagerens 
egen refleksion skal kunne saette ind. Faldgruben er naturligvis, at man kan 
ende i tomt effektjageri eller fikse og billige terapeutiske losninger i stedet for 
virkelig at laegge op ti1 refleksion og debat. 

Filosofi består i at taenke på fire måder: skarpt (analytisk), dybt (dialektisk), 
nyt (kreativt) og krzwent (kvalitativt). Og de fire måder skal samarbejdes. 

Skiftende målgrupper 

Set i bakspejlet står det klart for mig, at videoen Odwningens Dialektik har tre 
forskellige målgrupper. Ikke på den måde at der tales direkte til en gruppe 
og samtidig mere indirekte ti1 andre, således at man kunne tale om en 
primaer, en sekundax og en tertiax målgruppe. Men forstået på den måde at 
målgruppen skifter undervejs i videoen. Faktisk kunne videoen have vaxet 
delt i tre selvstcendige programmer 

På dette tidspunkt i mit licentiatforlob var jeg ilske saerlig interesseret i 
målgruppeovervejelser, det jeg focuserede på var helt og holdent forholdet 
mellem emnet filosofi og mediet video. Men naturligvis var der jo en mal- 
gruppe, altså nogle modtagere i en visningssituation, taenkt med. 1 et konkret 
medieprodukt horer de tre dele altid sammen: Emne, Medie, Gruppe (dette 
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vender jeg tilbage ti1 i afsnittet om Omega-modellen). Det giver ingen mening 
at lave en video med en forklarende speak - og så ville haevde, at det skam 
ikke er ment som en forklarende speak for nogen. Det kan udmaerket vaere, at 
man ikke har taenkt saerlig meget over, hvem man henvender sig til, eller at 
man ikke har taenkt saerlig klart om det, men en henvendelse er altid en hen- 
vendelse ti1 nogen - også hvor denne nogen er en heterogen, skiftende eller 
idealiseret gruppe. 

Den måde jeg tcenkte målgruppen med på i O~Zusninaens Dialektik var ved at 
forestille’mig, at mine modtageres faglige forudsaetninger steg hen igennem 
programmet. Ikke fordi jeg forestillede mig at videoen ville l=re målgruppen 
en masse undervejs, men fordi jeg var interesseret i at afprove mediets mulig- 
heder. Jeg ville i den fiarste tredjedel prove at bruge video til at forMle 
stilfaxdigt og alment forståeligt om filosofi. Her var målgruppen altså stort 
set alle og enhver uden specielle faglige forudsaetninger, altsa voksne inter- 
esserede mennesker. 1 denne del handler videoen om hvad dialektik og 
oplysning er. 

1 anden del handler videoen om oplysningens historie og opsummerer, hvad 
jeg (og forhåbentlig bogen) forstår ved et dialektisk omslag. Her har jeg sat 
ternpoet en smule i vejret, der kommer flere uforklarede fremmedord, der er 
referenter ti1 historiske epoker og begivenheder, som forudsaetter i det 
mindste et vist alment filosofisk-historisk kendskab og interesse. Altså en vis 
skaerpelse af de faglige forudsaetningskrav. Interessen er her også en nodven- 
dig forudwtning, da denne del af programmet er ret kedelig og opremsende 
i sin form. 

1 den sidste del af programmet kaster jeg mig uhaemmet ud i en speak med 
en fagjargon, som kraever et ret indgående kendskab ti1 frankfurterskolens 
filosofi, hvis alle dele skal kunne fanges i farten. Også billedsiden spiller pa 
mere komplicerede antydninger og associationer og kraever, så vidt jeg har 
kunnet bedmme, at man er inde i “tankegangen” for at blive fuldt vaerdsat, 
forstået eller bare accepteret. En del af dette oplever jeg selv som et over- 
vejende ekspressivt eksperiment, det som på jaevnt dansk kaldes at “trykke 
den af’. Der var nemlig en indvending imod brugen af video ti1 filosofi, jeg 
ikke ville hrare: at det jo altid ma blive plat og elementaert. Derfor ville jeg 
have en afdeling med, hvor de faglige krav eller i det mindste ternpoet blev 
sat i vejret. 
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Når jeg nu taenker tilbage på mine produktioner kan jeg i ovrigt se, at jeg ofte 
har haft svzt ved at holde ternpoet nede, og de steder hvor videoerne 
virkelig går langsomt, har det kostet mig stor overvindelse. Formodemlig 
fordi jeg endnu er dybt praeget af mit had-kaerlighedsforhold ti1 det akade- 
misk-filosofiske miljo, hvor det syntes som om forståelighed og faglig kvalitet 
helst skulle betragtes som omvendt proportionale. 

Personliggsrelse 

Da jeg arbejdede alene med dette program, var der naeppe tvivl om, at det i 
hvert fald på en måde ville blive et personligt udtryk. Men jeg enskede også 
at synliggare det personlige eller subjektive element. Ikke fordi jeg havde 
nogen specie1 stzrk indre trang til at optr=de foran kameraet - det tror jeg i 
hvert fald ikke, og under alle omstrendigheder er det meget besvaerligt både 
at vaere foran og bag kameraet. Men min tanke med at synliggare personen 
bag programmet var igen et led i det efterhanden for mig overordnede 
princip, at få udtrykket eller formen til at svare til de emnemaessige intentio- 
ner eller til det faglige indhold (jaevnfor afsnittet “1 formen slår indholdet 
igennem” i Billeder q Begeber). Og jeg syntes ikke godt jeg kunne fremstille 
frankfurterskolens kritiske teori i en upersonlig, pseudo-objektivt informeren- 
de stil. 

Frankfurterskolen lEgger ikke vaegt på det subjektive eller individuelle, men 
den forsoger at demaskere falske autoriteter og påvise det ideologiske i det 
tilsyneladende objektive. Endvidere taznkte jeg pa Adornos overvejelser over, 
at fundamentet for en kritisk tcenkning er usikkert, men at en af indfaldsvink- 
leme er den lidelse, som afspejler sig også i de kropslige udtryk. Hvis jeg 
kunne optr=de på en anden måde end som en glat og professionel studie- 
vaert - og det skulle ikke vaere så svaert - så var det måske ikke så dårligt med 
en personliggorelse af de kritiske intentioner. 

Jeg valgte derfor selv at optr=de ikke kun på speaksiden, men også pa 
billedsiden i en art studievaert-rolle. Det var, som man kan taenke sig - og 
som man kan se pa det fcerdige program - meget besvarligt, og det gik 
voldsomt ud over den videotekniske kvalitet: lyss&ning og mikrofonind- 
stilling er det vanskeligt at udfore ordentligt, kamerabevaegelser under disse 
sekvenser praktisk taget urnulige. Det vaerste var at skulle instruere sig selv. 
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Jeg havde ambitioner om en meget personlig, engageret og energisk ud- 
stråling, men når alt det andet mere tekniske endelig var klar ti1 optagelse, så 
havde jeg ofte glemt, hvad det var jeg ville sige det pågaeldende sted. Hvad 
man så var derfor en tr&, nerws og engageret mand - måske ikke noget 
dårligt billede ti1 denne filosofiske retning. 

Under klipningen medtog jeg med vilje en sekvens, hvor jeg famler efter 
ordene, ti1 trods for at jeg havde en anden version af samme sekvens liggen- 
de uden ordfamlen. Jeg syntes programmet kom ti1 at virke mere autentisk på 
den made. Spontanieteten her er altså - som så ofte i medierne - udvalgt og 
arrangeret. 

1 dette program, og i flere af de senere, forssger jeg at anvende humor, ironi 
og sarkasme. Det sker ud fra en forestilling om at sådanne mere indirekte 
meddelelsesformer kan vzere nyttige - her kunne jeg henvise ti1 Ssren Kierke- 
gaard - og ud fra et oriske om at bryde den ellers alt for monotone tone, som 
jeg med rette eller urette forbinder med undervisning. Kan et fagligt formid- 
lende videoprogram ikke bygges op med en fremadskridende dramatisk 
handling, der som en anden krimi-gyser kan fastholde publikums fascination 
eller bare publikums opmazrksomhed, så kan det i det mindste gores så 
spaendstigt og dynamisk som muligt. 

At fortazlle en god vittighed er som at kilde folk under en forelaesning: så 
holder de sig da vågne en stund. Faren er, at de måske slet ikke er kildne 
eller slet ikke har lyst ti1 slige morsomheder. Vi har meget forskellig hu- 
moristisk sans, og forskellige graenser for ironi og sarkasme, så her arbejder 
den faglige formidler med et tvesegget svaerd, som ganske vist er et meget 
skarpt og effektivt vzerktoj, men som også er meget svart at styre. 

Nogle erfaringer om kompleksitet 

Videoen om Oplysningens Dialektik blev stzerkt eksperimenterende, en 
maengde ideer, som jeg havde gået og brygget pa, blev pa godt og ondt 
forsargt klemt ned i det samme program. Isaer redigeringsfasen var intensivt 
arbejde, hvor jeg selv begyndte at tillqge mine billeder og lyde vilde 
fortolkningsmuligheder, og hvor jeg selv reflekterede over associationskaeder 
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og symbolske elementer og kompositoriske principper: spaendende, men ikke 
altid lige nemt at nyttiggore eller almengore. 

Det fzrdige program fremstår noget ujaevnt, ikke mindst på grund al den 
skiftende målgruppe, den svingende tekniske kvalitet og de mange kom- 
primerede ideer. Det kan ikke urniddelbart bruges ti1 almindelig undervisning 
- det er et udviklingsprogram eller forskningsvideoprogram - men alligevel 
har jeg forevist det i forskellige sammenhaenge for grupper med staerkt 
varierende faglige foruds=tninger og fået overraskende mange gode og 
faglige kommentarer. Nogen målgruppeafprovning i mere stringent forstand 
har der ikke vaeret tale om, men det er mit indtryk, at programmet faktisk 
fungerer udmaerket som undervisning i frankfurterskolens filosofi - også selv 
om det mest har karakter af en afsogning af, hvordan man måske kunne 
udforme et sådant program, hvis der var flere ressourcer til rådighed. Ar- 
bejdsprocessen kan betragtes som et eksperiment, der går ud på at under- 
sarge, om man kan bruge videomediet ti1 filosofi, og jeg ser så flere positive 
resultater: 

Det blev helt klart for mig, at video ikke rwdvendigvis er et overfladisk eller 
poppet medie, men at det kan bruges til meget komplekse opgaver. Mediet 
egner sig ti1 at formidle teoretiske problemstillinger (altså som undervisnings- 
va?rktij), og det egner sig som et medie for reflektion (altså som en slags 
t=nkevaerktij). Man kan så at sige &nke i video, pa samme måde som man 
kan udvikle sine tanker i lobet af en samtale eller imens man skriver. Ikke 
blot fordi enhver produktion naturligt krazver, at man beskaeftiger sig ind- 
gående med emnet, men fordi videomediets muligheder for at udfolde emnet 
i lyde og billeder så at sige inviterer producenten, og også modtageren, ti1 at 
se nye aspekter og perspektiver i det faglige emne. 

Samtidig med at jeg begyndte at indse, hvilke kommercielle begraensninger, 
hvilke organisatoriske modstande og instituionelle besvaerligheder, der ville 
vaere forbundet med for alvor at lave filosofi på video og TV, så syntes jeg 
også at de kunstneriske og faglige muligheder åbnede sig til en meget vid 
horisont. Og jeg syntes, jeg var ved at få fat på en metode eller et generelt 
princip for, hvordan man kan omsvette et givent filosofisk emne ti1 videome- 
diet: det er et spre;rgsmål om at gs;re indhold ti1 form. 
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Form - indhold 

At omsvette en bog som Oplysningens Dialektik ti1 video måtte betyde, at jeg 
skulle tage bogens grundliggende tankemaessige indhold, som var at reflek- 
tere oplysningens historiske dialektik - hvilket selv var et eksempel på 
dialektisk taenkning - og så få denne måde at taenke pa, denne måde at 
bearbejde begreber pa, til at traede frem i videomediet. Ligesom det var 
indlysende, at Horkheimer og Adorno skrev og matte skrive dialektisk, hvis 
de skulle vzre i overensstemmelse med deres emne, således måtte også en 
video om emnet forbbe dialektisk, v=re dialektisk, hvis den skulle vaere i 
overensstemmelse med sit emne. Emnet skal udtrykkes ved hj=lp af det 
givne medies saerlige trask. 

At gore indholdet ti1 form kan betyde, at man vaelger at falge den frem- 
stillingsorden som ligger i sagen selv, hvilket tilsyneladende var meget oplagt 
i dette tilfaelde, hvor det drejede sig om en bog. Jeg valgte da også at frem- 
stillle det historiske afsnit for det kulturindustrielle, ganske som i bogen. Men 
en sådan disposition er ikke altid givet i forlazgget (det er sjaeldent det er en 
bog man filmatiserer), og det er ikke sikkert, det er det bedste, at falge denne 
disposition, for det er egentlig blot en overforing af det ene medies dis- 
position til det andet medie, altså en overfming af form ti1 form. 

En omsaetning - og jeg bruger med vilje udtrykket omwtning i stedet for 
overszettelse, som refererer ti1 noget rent verbalsprogligt - af indhold til form 
er et sporgsmål om at finde de udtryksmuligheder i det nye medie, som 
bedst muligt fremviser det emne, de ideer eller det indhold, som man vi1 
have frem. Meget enkelt vil man jo kunne illustrere et simpelt faenomen som 
“nat” med et sort billede (det ville vaere lidt kedeligt, helst skulle der vaere et 
lille lys et sted og f. eks. en ugle der tuder i det fjeme). Hvis det er mere 
komplicerede fEnomener som f. eks. “stress”, så kan man ganske vist vise en 
person, som er stresset, men dette “billedindhold” skal helst forstaerkes af 
formen, det vi1 sige af den måde, hvorpa det er filmet og redigeret: Billederne 
af den stressede person kan vaere optaget med et staerkt bevaeget kamera og 
klippet hurtigt: det vi1 rent formm=ssigt understrege det indhold al “stress”, 
som skulle formidles. Mere subtile formmaessige antydninger (herunder 
formm=ssige kontraster) kan også vaelges. 

Oversaettelsen af indhold ti1 form er altså et sporgsmål om at blive helt klar 
pA hvad man vi1 formidle. Denne klargaring af indholdet behover man ikke 
skrive ned, den beharver end ikke at vaere verbaliseret, den skal blot vaere 
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klart taenkt eller fornemmet (jeg er, som det fremgår,mindre og mindre 
tilbjelig ti1 at mene, at filosofisk relevant erkendelse altid er verbalsprogligt 
aktualiseret). Derefter skal den omssettes ti1 video eller udtrykkes i videome- 
diet. Det sker ved at man vzelger imellem de mange forskellige udtryksmulig- 
heder, fortaelleformer, kamerafaringer, billedkompositioner, lyssaetninger, 
lydkulisser, lydfiltre, klangbehandlinger - kort sagt ved at man vcelger den 
videornaessige form, som svarer bedst ti1 det, man vi1 formidle. Der er utroligt 
mange formtraek og mulige kombinationer af formtrask at vcelge imellem. 

Det vigtigste ved dette princip, eller denne metode ti1 audiovisuel frem- 
stilling, er frigorelsen fra den fundamentale fejlantagelse, at der skulle vaere 
en neutral, ikke-udtryksfuld måde at filme og redigere på. Der findes almin- 
delige og ualmindelige måder, men ingen som er uden form. Det er naturlig- 
vis ikke sådan, at man forst filmer en scene på en direkte refererende eller 
denoterende måde, og så bagefter tilsaetter storre eller mindre maengder af 
merbetydning eller konnotation. Man kan godt forvride og forvrarnge og i en 
ligefrem forstand tils&te ekstra effekter og udwge helt specielle fremstil- 
lingsmåder, men der er ingen måde at filme eller redigere på, som er uden 
virkemidler eller uden form. Og formen er det som - i mrigt pa dialektisk vis 
- formidler indholdet. 
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Videoen En kirkegårds Ånd 

Titel: 
Varighed: 
Optageudstyr: 
Redigering: 
Produktion: 
Deltagere: 
Budget: 
Malgruppe: 

Form: 

Emne: 

Formal: 

Anvendelse: 

Rettigheder: 

En kirkeqards dnd 
10 minutter 
U-matic standard 
U-matic highband 
6-7 uger 
Soloproduktion 
Intet, men det kostede en flaske radvin at lane en bil. 
Voksne, filosofiinteresserede, isaer Kierkegaard-yndere 
og -begyndere. 
Et sakaldt subjektivt kamera - Soren Kierkegaards and - 
stiger op af graven og bevaeger sig omkring pa Assistens 
Kirkegard, kikker ud pa gaden og skynder sig i graven 
igen. Ledsaget af originale Kierkegaard-citater og musik 
fra Mozarts Don Giovanni. 
Soren Kierkegaards aestetiske tankeunivers, isaer som det 
przsenteres i "Diapsalmata" i Enten-Eller fra 1843. 
At praesentere den aestetiske Kierkegaard og vise ham som 
en humorfyldt og stilistisk spaendstig, men tilgazngelig 
taenker At give folk lyst ti1 at laese Kierkegaard. 
Introducerende undervisning og almindelig underholdning. 
Har ogsd vist sig anvendelig som led i foredrag. 
Musikken forhandlet fri ti1 begraenset undervisnings- og 
forskningsbrug. Ovrige rettigheder Henrik Juel. 

Baggrund 

Okläsningens Dialektik var på mange måder en meget komprimereret, ujzwn 
og lovlig didaktisk film. Jeg fik derfor lyst til - og indså den forsknings- 
mcessige wdvendighed i - at lave noget, som flard mere jcevnt og kunstnerisk, 
og som fierrst og fremmest arbejdede med stemninger mere end udtalte 
budskaber. Kierkegaard syntes jeg var et godt emne, da han både er kendt, 
omgaerdet med myter og prestige, nem at aktualisere, dansk og - furst og 
fremmest - meget videoegnet i kraft af sin egen gennemstiliserede og billed- 
skabende sprogbrug. 

Jeg besluttede mig også for en kort produktionsprotes og et kort program, da 
det foregående havde vaeret lovlig tungt at arbejde alene med. Det tog mig 
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heller ikke mere end et par aftner at få isoleret et antal citater fra “Diapsalma- 
ta”, som jeg syntes egnede sig ti1 at blive bort og forstået uden for deres 
almindelige sammenhaeng. Samtidig begyndte der at tegne sig nogle billeder. 
Musikken, vidste jeg, skulle vaere fra Don Giovanni, da Kierkegaard selv 
skriver om denne i Eden-Eller (Kierkegaard skriver “Don Juan”). Den storste 
vanskelighed var at finde en egnet udgave. De almindelige sungne operaud- 
gaver egnede sig dårligt sammen med speakede citater, derfor valgte jeg ti1 
sidst en instrumental udgave med den amerikanske gruppe Sky sammen med 
The Academy of St. Martin-in-the-Fields. Det kostede mig godt 700 kr i 
administrationsomkostninger at få lov ti1 at benytte musikken inden for 
meget snaevre rammer. 

Visualisering af Kierkegaard 

Ideen opstod så vidt jeg husker ganske efter mit eget princip, idet jeg fulgte 
metoden at taenke indholdet som form: da jeg fiprrst havde fået indkredset 
emnet ti1 at vaere noget med Kierkegaard, og isaer noget med hans liden- 
skabelige, stemnings-maettede og stilsikre måde at filosofere på - når det var 
disse trask jeg gerne ville fremhaeve som noget wrligt ved ham, så var det jo 
oplagt at benytte subjektivt kamera. Ti1 en fremstilling af subjektivitetens 
filosof - og det er vores bermte landsmand, hvis nogen er - måtte der svare 
en form, som direkte viste det subjektive, det individuelle synspunkt. 

Et subjektivt kamera adskiller sig fra anden kameraforing ved at optr=de 
som en slags person, mere end som en teknisk observator. Og det gaGler så 
videre om at etablere en slags jeg-form, hvor for eksempel speaken bliver ti1 
kameraets speak - eller ti1 talen eller tankerne hos den person eller det vEsen, 
hvis synsfelt og faerden kameraet viser. 

1 dette tilfazlde ville jeg lade kameraet vaere en and, Kierkegaards genfaerd, 
som stod op af graven, svaevede omkring og kommenterede, hvad det så. Jeg 
brugte lang tid på at udtaenke og indove forskellige snedige tricks, som skulle 
få kameraet til at virke svaevende. Helst ville jeg have det ti1 at diffundere 
(tilsyneladende) tvzers gennem buskads og tunge gitterporte, hoppe over 
mure og se pa tingene fra fugleperspektiv - men meget lidt af dette kunne jeg 
rigtigt få til at fungere. Jeg manglede skinner, kran, gyro-ophaeng og andet 
isenkram. 
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Jeg havde forestillet mig en and som noget svaevende og kontinuert, men i 
den færdig udgave blev jeg nardt ti1 at klippe meget hårdt mange steder. I 
sammenhaengen kom det alligevel ti1 at signalere den rette stemning, måske 
fordi Kierkegaards aestetiker netop også har noget diskontinuert over sig, og 
afskyr alt for udpenslede paedagogiske sammenhaenge og systematiske for- 
klaringer. 

Der var alt muligt galt da jeg skulle optage. Fnrrste gang sad jeg i fire timer i 
en bil og så pa regnvejret. En uge senere var det også regnvejr, der var for 
lidt lys, der var grus i stativet, så det brte i ryk, jeg frus, batterieme larb ud 
og så videre. Da jeg skulle redigere havde Kommunikationsuddannelsen fået 
installeret en ny TBC: den havde periodiske fejl i en printplade, ingen vidste, 
hvad der foregik, farverne dansede og alle kontrolinstrumenter stod pa 
slingrekurs - i en sådan situation er det ikke morsomt at blive betragtet som 
den lokale ekspert. Men resultatet blev langt mere sammenhaengede end jeg 
havde forventet, ad maxkelig omveje kom det alligevel ti1 at fremstå som et 
meget stilsikkert program. Igen kom starrstedelen af arbejdsindsatsen til at 
ligge i redigeringsfasen: for soloproduktioner er det klart den fase, som giver 
starrst mulighed for kreativitet og kontrol. 

Stemningsvideo 

Jeg havde taenkt mig at arbejde med stemningerne i programmet, og det kom 
jeg også til. Jeg blev - skarnt det var planlagt - overrasket over, hvor meget 
samspillet mellem billedside, musik og speak her betard. Under redigerings- 
arbejdet kan man tage den ene af disse “kanaler” vaek, eller man har måske 
ikke tilsat den endnu, og det afslarrer en enorm påvirkningskraft mellem 
“kanalerne”. Det er kendt, at et program uden musik pludselig kan opleves 
som meget hurtigere og mere intensivt og udtryksfuldt, blot der tilsaettes en 
smule underlangnings- og pausemusik. Men jeg havde ikke boet det muligt - 
med så relativt simple midler, som jeg her havde ti1 rådighed - at få musik, 
ord og billeder ti1 på det naermeste at komponere hinanden om ti1 helt nye 
faenomener. 

Groft sagt holder billederne sig til det dystre og efterårsagtige på kirke- 
gården - på et tidspunkt begynder busseme pa Narrebrogade dog at danse en 
smule i takt ti1 musikken. Speaken er fmst dyster, senere bliver den mere 
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spydig og munter. Musikken er forst ubestemmelig dunkel, efterhanden 
bliver den dansabel og til sidst helt overgiven, navsten grotesk. De tre “kana- 
lers” hovedstemninger kommer her ti1 at virke sammen på en måde, som 
efterhanden forandrer de dystre billeder ti1 vemodige og måske smukke 
billeder, den gennemgående dystre stemning i starten udvikler sig ti1 noget 
navsten fandenivoldsk. Det imaginaxe billede af Kierkegaard skulle gerne på 
tilsvarende vis udvikle sig fia en forestilling om en trist religiøs tzenker ti1 et 
mere nuanceret billede af en spydig og poetisk ironiker. 

Det var min erfaring fra almindelig filosofiundervisning på universitets- 
niveau, at mange opfatter Kierkegaard som en nErmest utilnaermelig van- 
skelig tanker og tilmed som en meget dyster og snorklet skribent, som kun 
kan laeses med udbytte af fagfolk som i forvejen befinder sig i dyb eksi- 
stentiel krise. Det billede enskede jeg at gore om og tegne lysere, farrst og 
fremmest fordi Kierkegaards skrifter jo pa mange måder er indbydende og 
for nogles vedkommende ret nemme at laese og forstå. Et hovedformål måtte 
derfor vaere at få denne lethed frem, så flere fik lyst ti1 at laese mesteren selv 
(frem for sekundaerlitteraturen der som regel er tung og uhensigtsmaessig). 
For det andet valgte jeg med vilje nogle af de mere respektlose arstetiker- 
bem=rkninger ud for om muligt ad denne vej at gengive Kierkegaards- 
kikkelsen lidt af den dynamik og slagfcerdighed, som fortolkningstraditionen 
ikke altid har fået frem. 

Meningen med programmet kan derfor siges at vaere et svar pa spørgsmålet 
om, hvordan man skal laese Kierkegaard - noget man som fagfilosof ofte kan 
blive spurgt om. Mit svar vil da vaere at henvise ti1 videoen og sige: i disse 
stemninger, i denne and synes jeg, han bedst kan laeses. 

Den lille video om den svaevende og samtidig indeklemte and på Assistens 
Kirkegård er nok den, jeg har vist i flest sammenhaenge og fået flest positive 
kommentarer til. Ofte har jeg blot fået at vide, at den var vellykket, rigtig sard 
eller måske sjov, og mange er vendt tilbage ti1 den med småkommentarer, 
hvorimod den sjazldent bliver genstand for en egentlig analyse eller vidtstrakt 
verbaliseret kritik. Den opfattes måske meget som et lille vaxk i sig selv, 
måske i stil med et lille digt eller maleri. Også fagfolk med en vis ekspertise i 
Kierkegaard har akcepteret den som en filmisk mere end ordbetinget frem- 
stilling af en position. 
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Jeg tar godt skrive at videoen lever i kraft af sin stil, sin integration al 
materialet. Og jeg finder det under alle omstaendigheder forskningsmzssigt 
interessant at en video, som på en måde blot skulle vaere en fremstilling af et 
lille hjame af en filosof, faktisk kan gå hen og få sit eget liv som et lille vaerk, 
der maske kan opfattes som et stemningsfilosoferende vaerk. Det er således 
blevet noget lidt andet end et undervisningsprogram, og noget lidt andet end 
en elementaer introduktion eller popularisering. Det er et vigtigt resultat at 
kunne påvise, at et moderne medie som video også kan bruges til forskellige 
former for filosofisk eller kunstnerisk reflektion. t 

Noget andet er så, at jeg faktisk har meget lyst ti1 at gsre programmet om, 
ikke mindst fordi der er nogle håndvaerksmaessige og tekniske aspekter som 
kunne udfarres langt bedre. Men også fordi Kierkegaards univers synes 
velegnet og uudtnrmmeligt for en filmisk fremstilling. 
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Videoen C 

Titel: 
Varighed: 
Optageudstyr: 
Redigering: 
Produktion: 
Deltagere: 
Budget: 
Malgruppe: 
Form: 

Emne: 

Formal: 

Anvendelse: 

Rettigheder: 

Faqliq Formidlins 
36 minutter 
U-matic standard 
U-matic highband og Vista Tips 32 bit grafik 
2-3 maneder 
Soloproduktion, dog med lydstudietekniker pb speak 
Intet 
Undervisere og andre faglige formidlere 
Videogengivelse af et foredrag, mest uden foredragshol- 
der men med dias og andre medier. 
Faglig formidling forholdsvis abstrakt, nogle begreber 
og modeller. 
Indkredsning og fortolkning af nogle kommunikationste- 
oretiske og faglige begreber, isaer som oplaeg ti1 dis- 
kussion med andre faglige formidlere. 
Primaert ti1 en konference om faglig formidling, sekun- 
daert ti1 andre lignende didaktiske diskussioner. 
Henrik Juel 

Baggrund 

Den direkte anledning ti1 produktionen af denne video var konferencen på 
RUC om faglig formidling i forbindelse med Kommunikationsuddannelsens 
tiårsjubilaeum. Desvaxre var det furst seks uger far konferencen, jeg fik den 
ide at lave en video, så det var kun den furste halvdel, jeg kunne nå at få 
fel-rdig og praesentere på selve konferencen i begyndelsen af april 1989. 

En stående vending på Kommunikationsuddannelsen inden konferencen 
havde vaeret, at alle taler om faglig formidling, men ingen ved hvad det er. 
Jeg syntes imidlertid, at jeg ved at faerdes i miljoet i et års tid havde laert 
meget, og jeg kunne endnu huske, hvordan jeg havde studset over den 
indforståede måde, hvorpå studerende og vejledere pa stedet jonglerede med 
begreber som fortaelleform, anslag, målgruppe, kommunikationsmodel, 
udsigelsesposition og så videre. Derfor ville jeg prarve at samle nogle af de 
overvejelser sammen, som jeg havde gjort mig ved modet med disse be- 
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greber. Jeg forestillede mig, hvad jeg ville sige, hvis jeg blev bedt om at holde 
et lille foredrag om, hvad faglig formidling er. 

Ingen bad mig imidlertid om at holde et sådant foredrag, så jeg taenkte det 
nok ville vaere nemmere at lancere et videoindlazg om det samme emne. Det 
ville så selv vaere et eksempel på faglig formidling, eller i hvert fald et 
eksempel pa videoformidling af et abstrakt emne. Det er nemlig betydeligt 
mere abstrakt at tale om faglig formidling sådan i det hele taget, end at tale 
om et bestemt filosofisk emne. Og det tiltalte mig for eksperimentets skyld at 
binde an med en sådan meta-video. Det skulle vaere et video-essay som var 
en introduktion til faglig formidling, en diskussion af nogle formidlingsbe- 
greber. 

Fremgangsmåde 

Da jeg nu havde haft et mundtligt foredrag i tankerne var det naerliggende 
lave en videoudgave af et foredrag - netop for at vise, at foredrag og video 
to meget forskellige formidlingsformer. 

at 
er 

Der sker en masse i det øjeblik, man begynder at omsatte fra et medie til et 
andet. Man kan ikke sådan lige uden videre “overs~tte” et mundtligt foredrag 
til video. Det mest nzxliggende ville måske vazre blot at filme et foredrag, og 
så betragte det som en oversaettelse. Men den slags “filmatiseringer” er som 
regel meget kedelige. Der sker et klart tab af formidlingsmaessige kvaliteter, 
hvis man blot forsoger at “dokumentere” et foredrag pa video. Det levende 
ord darr hen, naervaeret og meget af atmosfaeren går tabt, muligheden for at 
stille sparrgsmål undervejs forsvinder, duftene forsvinder og så videre. 
Sådanne tab kan kun opvejes, hvis man taenker det nye medies formtraek 
positivt igennem. 

Det man så kunne gore i stedet for med videomediet, hvis man stadig ville 
holde sig nogenlunde naer det levende foredrag, ville vaere at foretage en 
koncentration af stoffet og af opmaerksomheden. Man kunne med andre ord 
skaere mindre vigtige passager bort, gå taettere pa foredragsholderen, vise 
billeder af tilhorerne, og måske gå videre med at bringe billedlige illustra- 
tioner under foredraget, og endnu videre krydsklippe foredraget med andre 
sekvenser. Så begynder den videomzwsige forarbejdning at bibringe mere end 
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et referat eller resume af foredraget, det begynder at tilføje foredraget ekstra 
elementer, og det ender med at ophceve det mundtlige foredrag i helt nye 
dimensioner: det begynder at blive en selvstcendig videoudfoldelse og ikke 
bare et videoreferat. 

Det samme omvendt: naturligvis kan man give et mundtligt referat af en 
film, hvor det mundtlige referat klart er en tam afglans af det furste medies 
udfoldelse; men man kan også forestille sig en videre mundtlig bearbejdning, 
som begynder at gå ud over filmen og blive et selvstzndigt indlzg med egne 
kvaliteter. 

Men den mest konsekvente omsaetning til det nye medie, her video, ville 
naturligvis vaxe helt at opgive foredrags-stilen, som jo er en mundtlig genre. 

Det var overvejelser i denne retning, jeg ville formidle ved at lave et video- 
foredrag, og jeg valgte derfor den lidt groteske eller ironiske indfaldsvinkel at 
filme et foredrag, hvor foredragsholderen er usynlig det meste af tiden. 
Videoen forklarer ikke selv hvorfor, jeg forudsatte nemlig en målgruppe, som 
ville finde det plat at få den slags små pointer grundigt forklaret. 

Fremgangsmåden var så videre den at saette nogle af de velkendte faglig-for- 
midlings-begreber i scene ved at overdrive eller groft overtraede nogle af de 
gode råd om faglig formidling, som den autoritzwe, men usynlige foredrags- 
holder fremfarte. Da begrebet “anslag” ofte optraeder i diskussioner om 
fortaelleformer (isaer TV& måtte jeg naturligvis begynde videoen med et 
anslag: det gcw jeg ved i bogstaveligste forstand at slå i bordet, det vi1 sige i 
talerstolen, med en sko (hvilket minder de ikke 1Engere helt unge om den 
sovjetiske ministerpraesident Krustjof), alt imens jeg taler om vigtigheden af et 
anslag. 

Med endnu et par overdrivelser og forvridninger prarver jeg at skabe den 
distance ti1 det, som siges, som jeg finder rwdvendig for at få det sagte 
reflekteret: foredragsholderens stemme er gjort dyb og rungende (i lydstudi- 
et), man ser, at manden har store, uldne r0de sokker pa, og at hans skinneben 
klor, og pludselig er den sko han slår anslaget med ikke mere hans egen, 
men en hojhalet sort damesko. 
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Meta-video 

Fq& Formidling er en meta-video i den forstand, at den er et stykke for- 
midling om formidling, den forwger at vise og reflektere over forskellige 
begreber, modeller og principper for kommunikation. Videoen er derfor ikke 
en filosofivideo i snaever forstand, men dog stadig en teoretisk video, man 
kunne maske kalde den for et kommunikationsteoretisk essay - eller måske 
en kommunikationsteoretisk sp0g. 

Videoen gennemgår mange emner meget kortfattet, og er derfor ikke et 
egentligt undervisningsprogram, men snarere et diskussionsprogram, eller et 
program som laegger op ti1 eftertanke for en målgruppe, som allerede er inde 
i problemstil1 ingen. Man kunne trzekke speaken ud på skrift, og den ville 
kunne stå alene som en meget hurtig gennemgang af forskellige begreber og 
modeller fra kommunikationsområdet. Men en sådan skriftlig gengivelse ville 
mangle det, som giver videoen en vis distance og tankerum, nemlig spaendin- 
gen mellem speaken, billedsiden og den avrige del af lydsiden. 

Når speakeren taler om vigtigheden af at henvende sig til en specifik mål- 
gruppe, så får denne standardwtning en ny dimension eller i hvert fald en 
udh=vning, når billedsiden samtidig panorerer over en sal fuld af tomme 
stole. Og når den usynlige speaker hen mod slutningen dukker frem af den 
stiliserede grafik og bliver synlig pa rigtige levende billeder, så er denne 
billedside mere end en simpel illustration eller farvelqning, den er mere e 
et tillteg oven i speaken: den indgår i et dynamisk spaendingsforhold med 
speakerens tale. 

1 Fa& Fortniding findes et lille opgsr med modeller der fremstiller kommu- 
nikation og formidling som en form for transportarbejde. Postarbejdermodel- 
len, denne traditionsrige opfattelse af kommunikation som nogle elementer, 
der skal flyttes fra afsenderen ti1 modtageren, er en meget sejlivet forestilling, 
måske fordi den er så billedlig elementaer. Derfor syntes jeg det kunne varre 
en ide at fremstille den i al sin naivitet, som en barnlig tegning med en 
julemand der overraekker gaver. Også murstensmetafysikkens opfattelse af 
erkendelse, som bestående af diskrete entiteter, forsogte jeg at karrikere ved 
at vise nogle computertegnede mursten. Denne negative fremgangsmåde - 
karrikaturen - har naturligvis sine begraensninger, og det er måske et gen- 
nemgående trask ved videoen her, at den forst og fremmest arbejder på at 
skabe distance, og ikke går ind i en egentlig positiv fremstilling al faglig 
formidling. 
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Mange af de aspekter som FagZ& Fortnidling gennemgår ved hjarlp af alle 
mulige små video- og grafikindfald, m=rkvaerdige sammenstillinger af lyde 
og billeder - hvor det vigtigste er det, man ilske ser - tager jeg op igen i bogen 
om Billeder os Beareber, herunder også en laengere diskussion af murstensme- 
tafysikken. Bogen og videoen er naturligvis ilske en filmatisering eller verbali- 
sering af hinanden, deres emner er også ret forskellige, men man kan dog 
sammenligne så meget, at man kan betragte videoen som en teoretisk 
forbber for en del af bogen. Det, som er min pointe her, er at fremhaeve, at 
video kanbruges til teoretisk arbejde. Og uanset om man finder Fa& 
FormidZing mindre vellykket - som teori eller som video - så er det dog et 
godt resultat, hvis den blot viser, at video kan bruges teoretisk. 

Med denne video blev det mig klart, at jeg havde nået graensen for, hvad jeg 
med rimelighed kunne forlange af enmandsproduktioner. Det blev en lang 
video, og det blev en meget besvaerlig arbejdsproces. Optagelserne foregik i 
det store auditorium pa RUC om natten for at undgå uvedkommende stij, 
men da vagten kom forbi den farste nat og så, at der stod en mand i et virvar 
af ledninger og holdt tale på talerstolen, viste lysbilleder og brugte overheads, 
samtidig med at han var oplyst af fem-seks fotolamper og overvåget af 
kamera og mikrofoner - altsammen uden at der var en eneste tilharer ti1 stede 
- så blev vagten alvorligt bekymret. Når manden så oven i bbet står og slår i 
talerstolen med en damesko og bliver ved med at gentage den samme 
smetning, så burde man ve1 garre noget l ee 

Jeg blev dog gode venner med vagten, men det efterfalgende redigerings- 
arbejde var ikke mindre krcevende. Jeg eksperimenterede i meget lang tid 
med den nye grafikcomputer for at få den ti1 at arbejde ordentligt sammen 
med videodelen, hvilket ikke var saerlig nemt. Den givne teknik modsatte sig 
alle brugervenlige og Estetiske lasninger og skulle narrmest snydes for at 
fungere blot nogenlunde hcederligt. Teknisk indsigt blev en uomgarngelig 
betingelse for udtrykket. Bedre animationsmuligheder, indscanning af bille- 
der, tremaskineredigering og en trickgenerator ville have hjulpet meget på 
denne videos udseende, men det er blot den ene halvdel al erfaringen her. 
Den anden er, at man må arbejde lige så staedigt som kreativt med de ud- 
tryksmuligheder, man har til rådighed. Når man taenker pa, hvad nogle kan 
udrette blot med en blyant, så indser man, at man ikke altid kan undskylde 
sig med, at man endnu ikke har det helt rigtige apparatur ti1 sin rådighed. 

Imidlertid begyndte det også at blive klart, at det kraever en hel del tekniske, 
organisatoriske og okonomiske resourcer at producere video på et rimeligt 
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h0jt niveau. Jeg begyndte at se mig om efter sponsorer, og jeg begyndte at 
interessere mig bredere for de nye mediers teknik, for organisatoriske forhold 
og for målgruppeforhold. Og jeg begyndte at skrive artikler om filosofivideo. 

Nogle indledende overvejelser og resultater fra arbejdet med de fmste 
filosofivideoer har jeg således offentliggjort i artikler i Filosofilaererfore- 
ningens blad Filosoffen: 

- “Filosofi som forsag” - Filosoflim nr 1, 1988 
- “Filosofiformidling - eller metafysikkens paedagogik” - Filosofen nr 3 1988 
- “De moderne billemediers indflydelse på bevidstheden” - Filosofien nr 3 1989 
- “Bsger eller billeder” - FilosoffLen nr 1 1990. 
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Forskning vedmrende målgrupper 

Nogle indledende erfaringer om betydningsproduktion 

Arbejdet med Ovlvsningens Dialektik, En kirkwårds Ånd og Fa& Formidlind 
synliggjorde for mig betydningsproduktionens kompleksitet. Som et farrste 
analytisk snit har jeg forsogt at opdele videoarbejdet i nogle faser beskrevet i 
Billeder og Bgeber’s afsnit om “Videoproduktionens faser”, men jeg vil her 
resumere det på en anden måde, fordi det leder op ti1 arbejdsfeltet ved- 
rarrende målgrupper. 

Den afgsrende betydningsproduktion sker ikke kun i en kreativ ide- eller 
forberedelsesfase. En del uforudsete ting sker i optagefasen, og her kan man 
også forholde sig kreativt, ligesom der kan vise sig nye begraensninger. 1 redi- 
geringsfasen er man ikke mindre kreativ, her saetter man tingene sammen, til- 
saetter nye elementer og kan eventuelt vende historien helt rundt. Endelig er 
der, som en lidt overset fase, selve visningssituationen, eller med et finere 
ord, receptionsfasen. Her sker på godt og ondt en betydningsproduktion, som 
bygger videre på de foregående faser. 

Idefasen: Problemet er stort set aldrig: Nu vil jeg lave et medieprodukt, hvad 
skal jeg finde på? Som regel er der en lang raekke begraensninger fastlagt på 
forhand, herunder hvilket medie, hvilken målgruppe, hvilket emne, og inden 
for hvilke organisatoriske og okonomiske rammer ideerne har at udfolde sig. 
Derfor består idefasen i h0j grad i at ryste de givne elementer sammen, så der 
kommer en nogenlunde sammenhaengende eller organisk helhed ud af det. 
Altså et sp0rgsmål om at opgive de udm=rkede, men urealistiske ideer. Men 
denne skazren bort er ikke det hele, for det er ikke kun et spcwgsmål om at 
finde realisable projekter, men om at finde de bedst mulige inden for de 
givne rammer, altså et spnngsmål om at kombinere det givne pA en måde, 
som ikke bare hEnger sammen som en sum, men som et produkt, eller som 
noget levende. Det er et sporgsmål om at v&ge den stil, den linie eller rode 
tråd, som både får det ti1 at fungere, og som g0r en begejstret, fordi nye 
meninger og betydninger pludselig vokser ud af materialet og tager form. 
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Optagefasem Måske får man ikke de optagelser, som man havde taenkt sig: 
fordi vejret er anderledes end planlagt, fordi Zoologisk Have har lukket, fordi 
man har glemt den retningsbestemte mikrofons saerlige ekstrabatteri, eller 
fordi en flok skolebarrn larmer og garr optagelserne urnulige, eller man bliver 
frygtelig sulten og går hjem fm tiden. Jo mere professionel man er, jo mere 
kan man kompensere for. 

Men det kan også ske at man får andet og mere med end man havde taenkt 
sig: man marder noget interessant, som man ikke er sikker på kan passes ind, 
men som man for en sikkerheds skyld tager med, man ser nye symbolske 
eller associationsbetingede muligheder, eventuelle skuespillere tillzegger nye 
dimensioner, en gram ballon kommer flyvende ind i billedfeltet, en gravko 
korer forbi og kan bruges. Jo mere professionel man er, jo bedre forstår man 
at gribe materialets og øjeblikkets nye muligheder. 

Redigeringsfasen: Redigeringsfasen er som navnet siger en sorteringsfase, 
hvor man udvaelger det brugbare blandt forskellige råoptagelser. Det er 
almindeligt kun at benytte 10 - 20% af råmaterialet i det f=rdige program. 
Men redigeringsfasen er ikke kunne en frasortering, det er også en tilscet- 
ningsfase. Man finder lyde, musik, speak, tekster, tegninger, grafik, lagerbille- 
der og andet som kan passes ind i programmet. Og det kan ske at de op- 
rindeligt planlagte forlob viser sig umulige eller dårlige, og at helt nye 
muligheder dukker op. Redigeringsfasen rummer en meget stor grad al 
frihed eller kunstnerisk udfordring. Man kan sige at forskellige interaktive 
hypermedier på en måde fors0ger at efterligne en smule al den frihed og 
udfoldelse af betydningsproduktion, som er helt normal for arbejdet i en 
videoredigering. 

Visningsfasen: Man kan også tale om distributionsfasen, om receptionen, 
brugssituationen og så videre, hovedsagen er, at der også her foregår en 
betydningsproduktion. Det er her videoproducenten slipper sit produkt og 
håber det får nogle bestemte virkninger, for eksempel at folk bliver glade for 
at opleve programmet, at det virker oplysende, underholdende, debatskaben- 
de, tankevaekkende. Producenten har bestrcebt sig pa dette og har lagt tingene 
til rette så godt som muligt. De ferdige videoprogrammer og deres dis- 
tributions- eller visningsmåde er så at sige de tegn eller spor, de vink, som 
producenten giver publikum om at reagere på bestemte måder. Men det er 
ikke sikkert publikum reagerer på disse måder, og det er både godt og skidt. 
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Det er mest almindeligt at betragte det som uheldigt, at man ikke helt kan 
forudsige reaktioneme, for det er jo både besvazrligt og zergerligt at lave 
mediearbejde, når det ikke er sikkert ens gode intentioner kommer igennem. 
Det er de skrappe betingelser - som selv intensive målgruppestudier og 
receptionsanalyser nok kun til en vis grad kan inwdegå - men det er samtidig 
muligt at se det som et meget heldigt forhold. Det betyder nemlig at me- 
nings- eller betydningsdannelsen er en aktiv menneskelig protes, som foregår 
i et konkret samspil i en konkret historisk, social og bevidsthedsmaessig 
situation. Det er rart, man ikke har med et helt passivt eller forudsigeligt 
publikum at gnre. Det er altid muligt - det er almindeligt og måske egentlig 
rwdvendigt - at nye fortolkninger og betydninger opstår for den enkelte 
bruger i den konkrete oplevelse af programmet. Der opstår betydninger, som 
producenten ikke har taenkt på, men måske alligevel forberedt. 

Netop pa dette tidspunkt, omkring faxdigggarelse af Fa& Fornidling, be- 
gyndte jeg for alvor at arbejde med receptionsvilkar og målgruppeteorier. 

Et projekt om metoder i målgruppearbejdet 

1 forbindelse med mine programmer havde jeg naturligvis gjort mig en del 
overvejelser over målgruppespnrrgsmål: hvem henvendte jeg mig til, hvilke 
forudwtninger forventede jeg, hvilke fascinationsfelter forudsatte jeg, hvor- 
dan troede jeg videoerne kunne bruges og så videre. Når jeg tog ud og holdt 
foredrag eller lante mine videoer ud, iagttog jeg med spannding reaktionerne, 
både de spontane og de mere reflekterede, og gik ind i diskussion med 
brugeme. Fra mit tidligere arbejde med undervisningsprogrammer og 
museumsvideoer var jeg også vant ti1 at taenke publikum med ind i arbejds- 
processen. Men det var fiarrst i foråret 1989 jeg begyndte en mere systematisk 
tematisering af målgruppeforhold. 

Sammen med stud. comm. Anna Pia Hudtloff, som i forbindelse med sit 2. 
modulsprojekt pa Kommunikationsuddannelsen havde vaxet i USA for at 
undersege publikumsforskningen dér og udarbejdet rapporten “Vax Pop”, 
RUC 1989, begyndte jeg på et projekt som professor Arne Thing Mortensen 
havde inspireret Landscentralen for Undervisningsmidler til at saette i vaerk. 
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Projektet kom således i stand i 1989 ved et samarbejde mellem Landscen- 
tralen for Undervisningsmidler i Danmark og Kommunikationsuddannelsen 
ved Roskilde Universitetscenter. Projektets formål var at opsamle viden og at 
udvikle nye metoder ti1 tidlig og løbende inddragelse af målgruppearbejde i 
produktionsprocessen al undervisningsprogrammer pa video, med swligt 
henblik pa at kunne tilbyde Landscentralen for Undervisningsmidler forslag 
til forbedring af allerede kendte procedurer. 

Anna Pia og jeg skulle altså foretage en teoretisk afklaring af målgruppe- 
problematikken og udvikle nogle metoder, som kunne kvalitetssikre under- 
visningsprogrammer i forhold til målgruppen. Eller sagt mere simpelt: hvor- 
dan kunne man bedst muligt sikre, at de undervisningsvideoer som Lands- 
centralen financierede, formidlede det, man havde taenkt sig, ti1 de elever, 
man havde taenkt sig. 

Projektets fremgangsmåde 

Projektets fremgangsmåde blev en kombination af udviklingsarbejde og af 
konkrete undersogelser og opsamling af skreven teori og levende viden. 

De konkrete underssgelser knyttede sig til to forskellige produktionsforlob 
sat i vaerk af LFU. Det fmste produktionsforlob drejede sig om en undervis- 
ningsvideo om afsz&nings0konomi beregnet for HHX-elever. Her var pro- 
ducenten det lille uafhq$ge produktionsselskab ‘TV-gruppen”, som allerede 
var kommet ret langt i forlobet, nemlig ti1 forredigeringen af videobåndene, 
da vi blev koblet pA som følgeforskere. Vores indsats bestod i at undersege, 
hvordan forskellige elementer i forredigeringen af videoen rent faktisk 
virkede pa reprEsentanter for målgruppen, altså nogle HHX-elever. Under- 
s0gelsesresultaterne nåede at få indflydelse pa slutredigeringen af under- 
visningsprogrammet. 

1 den anden konkrete undersogelse kom vi ind meget tidligere i produktions- 
processen, nemlig i manuskriptskrivningsfasen, som b0mebogsforfatteren 
Ingrid Martlev stod midt i. Her drejede det sig om nogle videoer til folkesko- 
lens mindste klasser, videoer som skulle tjene som udgangspunkt for samtaler 
i klassen om problemer, som optager bmn. Vores indsats her bestod i at 
medvirke ti1 en afklaring og konkret undersugelse al aldersgruppens forhold 
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til de problememner, som det var planen at lave videoerne over. Også her 
indgik resultaterne af vores f0lgeforskning i den videre produktionsprotes. 

Begge de konkrete undersargelser fungerede for os som en afprwvning og 
videreudvikling af vores ideer og metoder ti1 målgruppeafpwwning. Samtidig 
viste det sig - heldigvis - at det var muligt via konkrete målgruppeafprnrv- 
ninger at komme med bidrag og forhedringsforslag, som kunne nå at få ind- 
flydelse på den endelige udformning af undervisningsprogrammerne. 

At udvikle procedurer for en sådan tidlig indsats var en vaesentlig del af pro- 
jektets ambition. Kun derved kunne vi foretage en overhaling inden om den 
vanskelighed, som mere traditionelle former for målgruppeafprsvning ellers 
plejer at larbe ind i: nemlig at afpravningen kun fmer ti1 en efterkritik, som 
sjaeldent får nogen urniddelbar positiv effekt, fordi afpwwningen forst foregår, 
når programmeme er fazrdigproducerede. 

Teoretisk og isaer terminologisk var området meget tåget. Forskellige viden- 
skabelige traditioner skinner igennem diskussionerne om kvalitative og 
kvantitative metoder, begreberne reliabilitet, representativitet og validitet 
imponerer ved deres lyd, men ikke ved deres indhold, og endelig er ud- 
trykkene målgruppeafprcwning, målgruppeunderwgelse og målgruppearbejde 
en stor forvirring. 

Forskningsresultater fra målgruppeprojektet 

Arbejdet på dette målgruppeprojekt, som fik et okonomisk tilskud fia Lands- 
centralen, strakte sig over et halvt års tid. Vores resultater fia dette arbejde 
foreligger i form af rapporten: Hetskud - om forbedring af undervisningspro- 
grammer ved hjzZp af målgruppeafiwvninger (Anna Pia Hudtloff og Henrik Juel, 
RUC 1989). Heri beskriver vi vores resultater, men nogle af de vigtigste vi1 
jeg gengive her (med mindre skrifttype), dog med enkelte aendringer hoved- 
sageligt af sproglig art. 

Den terminologiske forvirring fik vi klaret op med nogle forelDbige defini- 
tioner: 
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Målgruppe: de personer, som man har valgt som saxligt vazsentlige modtagere ti1 et 
medieprodukt. 1 forbindelse med undervisningsprogrammer er det ofte hensigtsmaxsigt 
at tznke på “målgruppen” som både eleveme og laxeren. 

Målgruppeafprévning: det fors@g eller den empiriske protes, hvowed man forsgger at 
fmde ud af, hvordan et medieprodukt virker eller vi1 virke på målgruppen (hensigten er 
altså at a.@r@ve medieproduktet, ikke at afpr@ve malgruppen. Heller ikke at malgruppen 
skal foretage afprfivningen - sprogbrugen er ikke saerlig konsekvent her). 1 et sådant 
forseg indgår som regel en presentation af produktet og en eller anden form for “feed- 
back” via observation, wrgeskemaer, eller interviews. 

Målgruppeunders@gehe: den afklaring man foretager for at fmde ud af, hvem man vi1 
henvende sig til, og den research man foretager for at finde ud af, hvordan denne 
gruppe nzrmere er beskaffen. 

Afprgvningsgruppe: de repraxentanter for malgruppen som deltager i en konkret 
afpr@vning af et endnu ikke fazdigt produkt. 

Receptionsforskning: beskzeftiger sig med hvordan et medieprodukt (ofte har det 
vaxet litteratur) virker på modtageme, men sigtet er ikke så meget at skaffe praktisk 
(operationaliserbar) viden om medieprodukt&, men en mere akademisk interesse for 
bevidsthedshistorie, Estetik og medieteori. 

Prototyping: et udtryk fia EDB-verdenen; betegner at man som led i udviklingen af et 
edb-baseret system foretager brugeraQr@vninger af mindre dele af systemet’ oftest som 
programmerede udkast. 

Der er så mange forskellige forhold som ma tages med i betragtning, når man 
vi1 ivaerksaette et målgruppearbejde, at man naeppe kan tale om en metode, i 
hvert fald ikke om en fast trin-for-trin procedure, som kan anvendes pa 
mekanisk vis. Der ma tages med i betragtning: programtype, genre og emne, 
målgruppetype, mulige afprwningssituationer, programmets ekonomiske 
grundlag, målgruppeundersnrgelsens okonomiske grundlag, programmets pro- 
duktionsbetingelser og sa videre. 

Inden for en og samme grundholdning til, eller grundide om målgruppe- 
arbejde er det altså rwdvendigt fra gang til gang at differentiere og tilpasse 
sin metode ti1 de konkrete forhold. Det nye og mest vzsentlige i vores 
målgruppearbejde består i: 
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- en tidlig indsats, og altid sådan at resultaterne når at få betydning for ud- 
formningen af programmet. 

- undersggelsen foregår direkte sammen med målgruppen, ikke via nogle der 
blot må formodes at kende målgruppens behov og egenart. 

- afprflvningen foregår så vidt muligt direkte i selve mediet, ved video f. eks. 
ved hjzlp af en videoskitse eller en forredigerings udgave, således at ikke 
kun indholdet, men også den konkrete formgivning og mediebrug underseges. 

- der er metodefrihed. Med udgangspunkt i “problemets logik” eller “sagens 
natur” valges eller konstrueres den a@r@vningsmetode, som egner sig bed& 

- hele undersflgelsesproceduren betragtes med kvalitativ opmaxksomhed (af- 
pr@veren str&er efter at forstå og at give den best mulige fortolkning af hele 
situationen og kan p& den baggrund f.eks. blive n@dt ti1 at udlzgge et “ja” 
som et “nej”) 

- afrapporteringen skal vaxe effektiv, d.v.s. den skal foregå hurtigt og formid- 
les ti1 de relevante parter i en urniddelbart forståelig og brugbar form (det vi1 
som regel vzre bedre at samtale med producenten end at sende en lang 
papirrapport med båndudskrifter fia målgruppeinterviews) 

Hvomår er der behov for målgruppearbejde? Svaret er ikke: altid. For det er ind- 
lysende, at målgruppea@r@vninger foretaget i st@re stil også kan blive tids- og 
resourcekraxende i en grad, som vi1 kunne overskygge gevinsterne. Men i følgende 
tilfa9de vi1 det vax i szrlig grad fordelagtigt med undersflgelser: 

- nar der er tale om meget store og dyre produktioner (Her b@r målgruppe- 
arbejde indarbejdes i produktionsplan og budget). 

- når der er tale om en prototype, f. eks. det fflrste program i en serie under- 
visningsprogrammer. 

- når der er tale om produktioner, som man af en eller anden grund er usikker 
på; måske fordi der er tale om et nyt emne (f.eks. speed), eller om en ny 
form (en postmoderne eventyrforta%ng), et nyt medie (interaktiv video), en 
ny målgruppe (b@mehaveb@m), en ny producent (en pensionistgruppe på et 
båndvaxksted), eller en ny distributions- og visningsform (fjemundervisning) 
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De metodevalg, som denne forskning fra gang ti1 gang foretager, må generelt vaxe 
underkastet et krav om videnskabelighed. At målgruppearbejde kan kaldes viden- 
skabeligt indebzerer, at det: 

- er sagligt, forsat sådan at der så vidt muligt er taget Wjde for fordrej- 
ninger, fordommme, fejltolkninger og misvisende omstzndigheder. 

- er gyldigt, forstiet sådan at det unders@ger og konkluderer om det, som det 
foregiver at undersflge og konkludere om. 

- er relevant, forst&et sådan at der kan redegflres for hvordan de personer 
man har inddraget kan opfattes som reprzsentanter for målgruppen. 

For fiildstzendighedens skyld skal nwnes at det også burde vaxe rimeligt at anfpre et 
krav om at undersfigelsen er vaerdig (dette kunne man kalde et krav om dignitet - hvis 
altså man foretrzkker ord der lyder som den fagjargon der taler om validitet, reliabili- 
tet og representativitet). Heri ligger den opfattelse, at man ikke med rette kan tale om 
videnskabelighed med mindre den ivaxksatte undersegelse er led i et vaxdigt eller for- 
nuftigt erkendelsesprojekt En unders@gelse, som alene havde ti1 formal at effektivisere 
et reklameprodukts gennemslagskraft, ville efter denne opfattelse ikke kunne kaldes en 
videnskabelig undersggelse. Den ville ikke vzwe udtryk for en tilstrzkkelig vaxlig eller 
krzsen taenkemåde. 

Men det er klart, at dette i hej grad vi1 vax et stridspunkt, og at det er uvant på denne 
måde at insistere pa kvalitative overvejelser over formal som en betingelse for viden- 
skabelighed. 

Videre målgruppearbejde 

Nogen tid efter at målgruppeprojektet for Landscentralen for Undervisnings- 
midler var afsluttet startede det filosofivideoprojekt, hvor jeg i Kommunika- 
tionsuddannelsens regi skulle producere to undervisningsprogrammer om 
filosofi for Landscentralen for Undervisningsmidler. Da det var farste gang, 
der her i landet skulle produceres programmer om dette fag i stirre stil, og 
da blandt andet gymnasieskolernes filosofiundervisning var ganske nystartet, 
var det naturligt - og helt i overensstemmelse med rapporten Pletskud - at 
indlede med en grundig målgruppeunders0gelse som forarbejde til video- 
projektet. 
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Forundersugelsen foregik med et selvstaendigt budget på 20.000 kr., som blev 
taget ud af de 300.000 kr., der var stillet ti1 rådighed for selve produktionen. 
Senere i produktionsprocessen brugte vi andre 10.000 kr. ti1 videre målgrup- 
pearbejde, nemlig ti1 afprøvning af nogle forredigerede udgaver. Den samlede 
investering i målgruppearbejde udgjorde således 10% af produktionsbud- 
gettet, hvilket også var, hvad vi i Pletskud havde angivet som tommelfingerre- 
gel ved starrre nye produktioner. 

Forundersugelsen gennemfmte Anna Pia Hudtloff og jeg i faellesskab, og her 
fik vi afpr0vet vores egne anvisninger for alvor. Vi fik interviewet et meget 
stort antal gymnasieelever og filosofilaerere, vi fik afprsvet noget video, og 
ikke mindst fik vi pejlet os ind på, hvilke filosofiske emner, der kunne v=re 
interessante for målgruppen, dels ud fra deres egne umiddelbare behov, og 
dels ud fra en vurdering af pensumkrav, undervisningsformer og situationen 
vedrarrende undervisningsmateriale. Hele forundersogelsen mundede ud i 
rapporten Filosofi er icke som andre fag (Anna Pia Hudtloff og Henrik Juel, 
RUC 1990). 

Rapporten dannede grundlag for beslutningen om hvilke filosofiske emner, 
der skulle produceres programmer om, og den grundige forundersogelse 
viste sig også senere undervejs i manuskriptskrivningsfasen og produktions- 
processen i ovrigt at vaere ti1 uvurderlig hjaelp, idet den kunne bruges til at 
fastholde de forskellige deltageres arbejdsindsats pa det som var vcesentligt 
og relevant. Som fagfilosof med specielle interesser og forudsaetninger 
kommer man nemt pa afveje hvis man ikke opmzerksomt holder sig modta- 
gergrupperne for oje i formidlingsarbejdet. 

Senere i filosofivideoprojektet, under redigeringen af videoeme LivsvaZg og 
Awwnentation, blev der foretaget fornyet målgruppearbejde. Her foregik det 
p& den måde at selve undersagelsen eller afpravningen pa udvalgte gym- 
nasieklasser af forredigeringerne blev varetaget af Anna Pia Hudtloff og en 
studentermedhjcelp. For at undgå mulig uheldig påvirkning og sammen- 
blanding var jeg ikke selv med ude til kronfontationerne med eleverne. Der- 
imod samarbejdede jeg naturligvis med Anna Pia om udformningen af, hvad 
det mere praecist var, der skulle afprsves, ligesom vi bagefter diskuterede 
resultaterne og konsekvenserne. 

Også disse målgrupeafpøvninger af de navsten faerdige videoer viste sig 
givtige. På baggrund af resultateme blev der foretaget en raekke afgørende 
zendringer, blandt andet måtte en helt ny speakside tilfojes det ene program, 



fordi det havde vist sig for vanskeligt for gymnasieeleveme at fange me- 
ningen i, hvad der blev sagt. Jeg ville have svoret pa, at den farrste speak var 
lige ti1 at forstå for enhver, men målgruppeafpwvningen viste noget andet, 
og selv om det kostede en del arbejde i slutfasen, så var det meget tilfredsstil- 
lende at få aendret programmeme. På denne meget direkte måde fik vi be- 
krzeftet det nyttige i at lade målgruppearbejde indgå som et led i selve pro- 
duktionsprocessen af medieprodukter. 
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Forskning i interaktiv video, 
medieeksperimenter 

Forssgssystemet “Interaktiv Viking” 6 

På Kommunikationsuddannelsen har jeg ofte haft min gang i vaerkstedet for 
interaktiv video, hvor jeg isaer har diskuteret og samarbejdet med Brian 
Luthje og Frank Wagner. På et tidspunkt besluttede vi at udarbejde og 
afprove et interaktivt videosystem ti1 museumsbrug, og da systemet omhand- 
lede vikingeskibe og blev opstillet og afpravet i Vikingeskibshallen i Roskilde, 
kunne systemet passende kaldes “Interaktiv Viking”. 

Vi begyndte med at undre os over, at interaktiv video ikke er slået rigtigt 
igennem i Danmark. Der er jo ellers blevet talt og skrevet en del om for- 
delene ved dette nye kombinationsmedie: Her kan enorme datamaengder 
lagres; tekst, grafik, levende video og lyd kan blandes, og brugeren kan 
vzelge og vrage og selv gribe aktivt ind i de praesenterede forlarb. Altså 
tilsyneladende et supergodt formidlingsmedie. 

Men hvorfor er der så ikke opstillet interaktive videosystemer på alle landets 
skoler og museer? 

Det spcwgsmål begyndte vi at arbejde med i den lille selvetablerede forsker- 
gruppe på Kommunikationsuddannelsen. Vi havde netop afpravet et meget 
stort engelsk IV-system, Countryside. 1 dette system ser man billeder fra en 
stor engelsk farm og bliver så bedt om at traeffe en raekke beslutninger an- 
gående gårdens videre drift. Systemet kan så beregne, fremvise og kommen- 
tere nogle af konsekvenserne, og man kan så forwge sig igen med nye 
beslutninger. 

Sådan et IV-system kan man sidde og lege med og laere af i adskillige timer. 
Det er stort og kompliceret. Men det er lige netop en af grundene til, at den 
type systemer ikke er så anvendelige ti1 almindelig dansk museumsbrug: De 
faerreste museumsgaester har tid ti1 at stå flere timer foran en skwm, som 
opforer sig p& en maerkelig måde, som en blanding af et TV og en computer. 
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Indtil nu har de fleste ikke-kommercielle IV-systemer vaxet forsogspizgede. 
De mest kendte udviklingsprojekter har vaeret store, prestigefyldte og avan- 
terede systemer, dollargrins-modeller, med mest vcegt pa den tekniske og 
kvantitative kapacitet - mindre på den daglige brug i en konkret formidlings- 
situation. Udviklingsomkostningeme har vaeret store, udbyttet usikkert, og 
det har formodemlig blnet museers og andre institutioners interesse for at 
investere i et ellers lovende medie. 

1 forskergruppen fik vi så den ide at udvikle en folkevognsmodel: et inter- 
aktivt videosystem, som skulle vaere forbbffende enkelt, billigt, hurtigt at 
producere, let at betjene. Kort sagt: Interaktiv video målrettet til danske 
museer. 

Grundideen var at opstille et lille brugerstyret videotek. Vi benyttede video- 
materiale, som jeg for en stor dels vedkommende havde liggende på lager, 
resten lånte vi på Vikingeskibshallen og redigerede det sammen ti1 små 
forlob. Der blev udarbejdet grafik og brugerpiktogrammer ti1 graensefladen, 
selve programmet blev programmeret i C. Systemet karer på en Amiga med 
en tilkoblet U-matic båndmaskine med framecode. Folkevagnsmodellen blev 
fzerdig i 10bet af 2 måneder, hvor vi også arbejdede med andre projekter. 

Museumsgaester kan i systemet vaelge mellem forskellige emner. Ved at 
klikke med en mus pa et piktogram på den opstillede sk=rm starter man et 
forlob med grafik, levende video og lyd. De enkelte emneforbb kan afbrydes 
og gentages efter behov, og man kan skifte til andre forlob. Systemet er 
forberedt ti1 at få tilfojet yderligere et lag i dybden, således at man midt 
under et emneforlsb vi1 kunne klikke på et delemne og få uddybende 
oplysninger i form al video eller tekst og grafik. Grundideen er ikke knyttet 
specielt ti1 emnet vikingeskibe, men er en model, som kan udfyldes med 
andre emner. 

Systemet blev proveopstillet i tre uger pa Vikingeskibshallen og fungerede 
meget tilfredsstillende, både i forhold ti1 vaertsinstitutionen og i forhold til 
brugeme. Det viste sig isaer at vaere yngre museumsgEster og skoleklasser, 
som af sig selv begyndte at bruge og udforske systemet. Men også en del 
aeldre i pensionistalderen blev interesseret stående. 

Vi kunne konkludere foreløbigt, at vi med “Interaktiv Viking” havde vist det 
muligt at etablere et driftsikkert og resourcemaessigt overskueligt interaktivt 
system, som egnede sig ti1 museumsformidling og anden udstillingsbrug. 
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“Interaktiv Viking” indgår nu som prototype i vaerkstedet for interaktiv video 
på Kommunikationsuddannelsen. Systemet er beskrevet yderligere i Brian 
Ltithje og Gertrud Bjarnvig: Den Interaktive Myte - en rapport om at eksperimen- 
tere med et interaktivt medie, RUC 1990. 

Nogle paedagogiske og kommunikationsteoretiske perspektiver i det inter- 
aktive forsag ses også beskrevet i den nedenfor omtalte artikel i MedieKultur. 

Artikel om Interaktiv Video 

Sammen med Annette Brask skrev jeg en artikel ti1 MedieKultur, nummer 12 
december 1989, som hedder “Interaktiv video i kulturelt perspektiv. En 
dialog”. Artiklen belyser, hvad forskellige interaktive systemer går ud på, 
hvilke typer der findes, hvor langt den internationale udvikling er kommet, 
og diskuterer endvidere fordele og ulemper ved den interaktive teknik, 
herunder om det virkelig er en paedagogisk nyskabelse eller blot et fasci- 
nerende, men udemokratisk medie. 

Artiklen var sjov at udarbejde, ikke kun fordi samarbejdet mellem filosoffen 
og datalogen fungerede godt, men også fordi vi fik den ide at skrive vores 
faglige overvejelser og diskussioner ud som en dialog. Vi fandt nemlig, at en 
artikel som havde det interaktive som indhold også så vidt muligt måtte 
afspejle det interaktive i formen. 

Jeg citerer her et 1Engere stykke fia slutningen af artiklen for at vise, at min 
interesse for de nye medier ikke skyldes en blind tillid til, at de vil blive 
brugt kulturelt fornuftigt; min interesse skyldes det spinkle håb, at de blot en 
enkelt gang imellem vil blive brugt kulturelt fornuftigt: 

H: . ..Jeg er nemlig betaxkelig ved hvad det er for en form for kommunikation der 
foregår. Det er jo trads alt at bruge sin tid foran en maskine. Jeg synes det er be- 
taxkeligt hvis vores kultur går i den retning, at vi alle sammen giver os til at “dytte” 
med maskineme, uden at forholde os direkte ti1 hinanden. Allerede i dag sidder folk i 
S-togene med Walk-man pa og er ikke til råbe op. På arbejdet sidder vi foran en PC- 
skaxm, og derhjemme sidder vi også foran en TV-skzrm. Det er naturlipis meget 
stmmlinet og hygiejnisk, men hvor er så menneske - menneske kommunikationen 
henne? 
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A: Det du nu siger, er jo den almindelige humanistiske @ ften pegefmger kritik, som 
har vaxet fyret af de sidste mange år, i forhold til nye medier og ny teknologi. 
Humanisteme skrev for 5-6 år siden pa deres skrivemaskiner, om hvad tekstbehand- 
lingen gjorde af vold pa sproget, skriveprocessen osv. Idag sidder de fleste humanister 
ved PC’en og bruger tekstbehandlingsprogrammer (og mange andre programtyper!), og 
de har opdaget, at der faktisk også er fordele ved at betjene sig af de elektroniske 
maskiner. 

Zappibkulturen 

H: Jeg er slet ikke ude på at forsvare handskrift og fjerpenne, men jeg taler om, at 
maskin - menneske kommunikationen i dag på alIe måder fylder mere end menneske - 
menneske kommunikationen. Det er en kulturel nyskabelse, og i stedet for at tale mere 
eller mindre begejstret om informationssamfundet og ny kommunikationsteknologi, 
ville det nok komme sandheden naxmere hvis vi begyndte at tale om det nye ikke- 
kommunikations-samfund. Jeg siger ikke at det er den ny tekniks skyld; jeg ger 
opmaxksom på, at her hjælper den ny teknik ikke et DYT! 
Men jeg tror at interaktive video systemer vi1 gå glat ind hos forbrugeme. Ikke fordi 
sådanne systemer, som jeg ser dem, appelerer til folks selvstxndighed og kreativitet, 
endsige deres sociale sider, men fordi de ligger i friktion&% forlangelse af den post- 
moderne zapper-mentalitet. Den postmoderne zapper-mentalitet er den nyteknologiske 
udgave af 60’emes forbrugermentalitet. Man zapper sig frem og tilbage mellem TV- 
kanaler, radioen, PC’eme og Walk-mann’en og skynder sig at forbruge og smide vaek 
inden noget af det nar at give sammenhaeng eller refleksiv dybde. Men jeg vil geme 
understrege, at det ikke direkte er TV-teknikkens skyld, at folk i dag foretraekker at 
zappe frem og tilbage. 

A: Hvis skyld er det så? 

H: Det er en kompleks sammenhaxrg, og denne sammenh%ng bliver netop ikke for- 
midlet i de flimrende medier. Sammenhaeng er det, som der ikke informeres om, de 
store fortxllinger fortxlles ikke. 1 dag er TV-stationer nogle teknisk og organisatorisk 
meget store institutioner, og i kraft af deres opbygningsmåde, deres form, tillader de 
kun et meget institutionaliseret, dvs. konventionelt indhold. Tunge medier giver let 
indhold, naxten pr. automatik. Jo flere mennesker og jo flere maskiner der arbejder bag 
skwmbilledet, jo mere overfladisk bliver det. 

Et demokratisk medie? 

Og hvis jeg må fortsa%te, så kan jeg godt forestille mig en kunstnerisk udnyttelse af 
interaktiv video, eller en kritisk anvendelse, eller bare en i egentlig forstand oplysende 
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form for interaktiv video, lige som vi jo en gang imellem ser gode videoproduktioner 
eller film. Men interaktiv video er et dyrt medie, og det er derfor et udemokratisk 
medie, ligesom TV-broadcast. Det kan nå ud ti1 mange, men designes af få. Det kan 
blive billigt at modtage, men det er dyrt at producere. 1 den forstand er der endnu en 
gang tale om en en-vejs kommunikation, fra magthierarkiet og ned! 
Det kan måske urniddelbart se ud som om interaktiv video vi1 blive et demokratisk 
medie, fordi brugeren selv er så aktiv og kan bestemme en masse. Men det som vi 
almindelige brugere ikke far lov ti1 at bestemme, det er jo hvilke systemer der skal 
udvikles. Eller hvilkex ikke skal. For vi har jo ikke rad ti1 det. Eller ekspertise ti1 
det.* Og sådan er det med alle disse teknisk avancerede systemer i den moderne civi- 
lisation, det vax sig IV-systemer eller store kraftwrker, de fiemmer en antidemok- 
ratisk tendens. Hvis hver borger kunne lave sit eget elektroniske kommunikations- 
system, se, så ville det wre en kulturel nyskabelse. Det ville radikalt Endre på infor- 
mationsstrflmmenes retning og kvalitet. Det ville azndre magtforholdene. Så det sker 
naeppe. Det bedste man t@r habe på, er ve1 at enkelte “fresks” finder anledning til at 
bruge også dette nye medie kunstnerisk og kritisk, så bevidstheden kan overleve i 
sprazkkeme i systemet. 

A: Du har ret i at interaktiv video bliver og vil blive produceret pa samme betingelser 
som andre kommercielle billedmedier. Om et par år vil du faktisk kunne gå ned i din 
lokale Fona og kebe “en interaktiv video”. Philips vi1 i de kommende år lancere 
sådanne interaktive video maskiner. En lille boks med fjembetjening, hvor du både kan 
afspille dine musik-CD’ere, men hvor du også, hvis du kobler dit TV til, kan afspille 
interaktive video programmer. Disse interaktive video programmer, som vi1 vaxe pa en 
Compact-Disk lagret med billeder, lyd, grafik og tekst, vil blive produceret i massevis. 
Det bliver programmer lige fia avancerede spil over i bevidstlfls underholdning ti1 mere 
serigse undervisningsprogrammer. Disse programmer vi1 du kunne k&e, lige som du 
nu k&er LP-plader, musik CD’ere og videofilm. Bibliotekeme vi1 vaxe forsynede med 
en rzkke afspilningsanlzg som du kan benytte, lige som du vi1 kunne Une interaktive 
video programmmer med hjem. Så her vi1 der wre frit slag. Det bliver TV-stationeme 
som producerer interaktiv video, dels pa baggrund af deres i forvejen producerede 
undervisningsprogrammer, og dels nye produktioner. Det bliver også forlagene som vil 
afsaztte dette medie, og så vi1 der sandsynligvis opstå en ny type firmaer, som speciali- 
serer sig i at producere og wlge interaktive video programmer. Så beslutningeme er 
taget, det kommercielle apparat er sat i gang - så du kan godt begynde at spare sam- 
men...” 

Omtrent samtidigt med denne artikel til MedieKultur udarbejdede jeg en lille 
video om Interaktiv Video med Annette Brask som faglig konsulent. 
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Videoen Interaktiv Video 

Titel: Interaktiv Video 
Varighed: 16 minutter 
Optageudstyr: U-matic standard 
Redigering: 
Produktion: 
Deltagere: 
Budget: 
Malgruppe: 

Form: 
Emne: 
Formal: 

Anvendelse: 

Rettigheder: 

U-matic highband 
1 uge 
Soloproduktion, konsulent Annette Brask 
Intet 
Studerende og mediefolk med interesse for interaktiv 
video 
Traditionel opstilling og prasentation ved studievaert 
Interaktiv video illustreret ved systemet IVER 
At videodokumentere systemet IVER og introducere ti1 
interaktiv video. 
Praesentationsprogram pa Kommunikationsuddannelsen og 
andre mediesteder. 
Henrik Juel 

Baggrunden for Interaktiv Video 

Baggrunden for denne video var dels et oriske om at udbrede kendskabet ti1 
interaktiv video, dels et anske på Kommunikationsuddannelsen om at få 
videodokumenteret det interaktive system IVER, som tidligere var blevet 
udarbejdet på uddannelsen af Annette Brask og Linda Passarge i samarbejde 
med Vejle Bredband. 

Jeg fandt, at det kunne vaere forfriskende med en kort arbejdsproces. Netop 
interaktiv video synes her i sin ungdom at have en tendens ti1 at svulme op i 
meget store og omfattende systemer med lang produktionstid. Nu var det 
kun en almindelig “lineaer” video jeg skulle fremstille, men alligevel ville jeg 
se, hvor hurtigt det kunne lade sig gøre. Det blev ti1 en enkelt arbejdsuge alt 
iberegnet, og resultatet blev en hEderlig, men ikke just nyskabende under- 
visningvideo, som med IVER-systemet som case orienterer om interaktiv 
video. 
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Stsrre formeksperimenter blev der ikke plads ti1 på denne video, lyssaet- 
ningen kunne også have vaeret bedre. Fort;rzlleformen er ligefrem og traditio- 
nel: studievaerten indleder og går over til en demonstration af apparaturet. 
Denne hoveddel udfyldes billedmaessigt med naerbilleder af systemets egne 
sk=rmbilleder og grafik, lydsiden består dels af systemets lyde, dels af 
studievaertens speak. Programmets sidste del er perspektiverende, her 
fortAler studievaerten om fremtidens interaktive systemer, og cier sluttes med 
at en videodisk meget sigende kommer trillende ind og laegger sig ti1 rette 
oven pa en bunke reklamer. a 

Det interaktive system larmede faelt under optagelseme på grund af en defekt 
videopladespiller - hvilket også gav enkelte sk=rmforstyrrelser - men det 
vaerste kunne filberes fra, og alt i alt synes jeg programmet demonstrerer, at 
det ikke behsver vaere en langvarig eller bekostelig affaere at fremstille under- 
visningsmateriale pa video - forudsat at de tekniske faciliteter er ti1 rådighed, 
og man ved hvad man vil. Programmet har vaeret flittigt benyttet pa Kommu- 
nikationsuddannelsen, og er i begrenset omfang blevet distribueret via 
amtscentraler for undervisningsmidler sammen med andre af mine videoer. 

Andre små medieforsag 

Jeg vil kort omtale to mindre mediefors@g, som begge er eksempler pA ufuld- 
stzendig forskning: 

Der findes en gammel, men meget vedholdende myte om, at nogle smarte 
amerikanske reklamefolk en gang fandt på at indsaette superkorte klip af coca 
cola og popcorn i en film, hvorefter folk i pausen styrtede ud for at kobe coca 
cola og popcorn - uden at vide hvorfor. 

Dette skulle vaere et eksempel på subliminal mediepåvirkning, altså en på- 
virkning, som kryber ind nede under bevidsthedstaersklen (subliminal = 
under grzwxsen), og som publikum derfor ikke opdager og ikke kan vaerge sig 
imod; en saerdeles malrettet og uimodsigelig form for kommunikation. Og for 
reklamen er det naturligvis ligegyldigt, om budskaberne sendes ti1 bevidst- 
heden eller ti1 underbevidstheden, bare de går ind et eller andet sted og er 
effektive, det vi1 sige bare der kan registreres en afgorende zendring i folks 
knrbelyst. 
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Hvis myten er rigtig - eller bare har så meget på sig, at noget i den retning er 
muligt - så er perspektivet uhyggeligt. 

Måske derfor plejer folk, som viderefort=ller denne myte, også at tilfoje be- 
roligende - når farrst forargelsen har bredt sig behnrrigt - at den slags heldigvis 
er forbudt i Danmark, vistnok. 

Men er myten fup eller fakta? Det begyndte jeg at undersarge, men nåede ikke 
til nogen endelig konklusion. Jeg kom ikke dybt nok i faglitteraturen ti1 at 
kunne sige om den mytiske begivenhed faktisk har fundet sted. Jeg fandt en 
del omtale al forskellige forwg i denne retning og også enkelte afvisninger af, 
at kommerciel udnyttelse af subliminal påvirkning skulle vaere mulig i 
praksis. Men mine litteraturstudier i sagen er meget ufwdige. Ti1 geng&i 
foranstaltede jeg en forssgsr=kke. 

Sammen med en gruppe studerende på Kommunikationsuddannelsen ud- 
arbejde jeg en lille video, som handlede om nogle drenge der korte pa cykel. 
Videoen indeholdt billedet af en Camel cigaretpakke indklippet som en del al 
et billede, der blev vist i 1/24 sekund nogle gange i 10bet af de minutter den 
lille film varede. Vi lavede også en kopi af videoen uden indklipsbilledet af 
Camel pakken. Demaest foretog vi en raekke visninger, hvor det givne publi- 
kum bagefter fik 2 minutter til at nedskrive en liste over alle de cigaret- 
maerker, de kunne komme i tanke om. Meningen var så at sammenligne de 
grupper, som havde set - men ikke vidste de havde set - indklipsbillederne af 
Camelpakken med kontrolgruppen, som havde set en video uden indklips- 
billede. 

1 begyndelsen så det (til vores store uro) ud til, at der var en markant effekt - 
mange flere kunne huske Camel, når de havde set den video, hvor pakken 
optrådte skjult. Men efter flere kontrolforwg - ialt flere hundrede menne- 
sker - viste det sig at vaere et udslag inden for almindelig variation og 
usikkerhed. 

Forwget rummer mange former for usikkerhed, og man kan for eksempel 
ikke tage det for givet, at evnen ti1 at nedskrive et cigaretm=rke har nogen 
sammenhaeng med bbelyst. Men meget forebbigt tan. jeg godt konkludere, at 
det naeppe er praktisk muligt at opnå den store ksbeeffekt med lige bestemt 
denne form for subliminal pavirkning. Publikums beredskab er meget for- 
skelligt, det viste sig endog at enkelte personer var i stand ti1 at se det skjulte 
billede. Men der kan taenkes mange andre former for udspekuleret påvirk- 
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ning, som spiller på mere eller mindre ubevidste påvirkningssammenh~nge. 
Dette felt er langt fra færdigudforsket. 

Endnu et lille mediefors0g drejede sig om at virkeliggrare det forsag med 
“manden med suppen” som Pudovkin omtaler at Kulechov udfierrte, men som I 
siden er blevet en myte: nemlig at man ved at sammenklippe et og samme 
stykke film, som viser en mands ansigt i nzerbillede, med forskellige andre 
stykker, som viser for eksempel 
en kiste *og så videre, vil kunne 
forskellige felelser. 

Jeg fik en gruppe studerende til at lave en lille film, hvor det samme naerbil- 

en tallerken suppe, et barn, en dard kvinde i 
fa ansigtet ti1 tilsyneladende at udtrykke 

lede af en mand optradte tre gange i forskellig kontekst. Ikke overraskende 
syntes ansigtet at udtrykke noget forskelligt alt efter sammenhaengen. Men 
det blev også en lidt maerkelig video. Jeg vii ikke sige, der foreligger noget 
egentligt resultat fra forsaget, men hele sp0rgsmålet om klippets eller monta- 
gens betydning har jeg taget op senere i essaysamlingen Kliv - fire essays om 
de dvnamiske mediers teori. 

Men inden disse essays skrev jeg bogen Billeder og Beveker. 
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Bogen Billeder og 23erreber 
- om filosofi og de moderne 
lud-billedmedier. 

Titel: 

Sider: 
Arstal: 
Udstyr: 
Produktion: 
Tryk: 
Udgivelse: 

Malgruppe: 
Emne: 

Form: 
Formal: 

BiHeder oq Beqreber - om filosofi oq de moderne Zyd- 
billedmedier 
183 
1990 
PC 
2 maneder 
RUC's trykkeri 
Papirer om faglig formidling, 23/90, Kommunikationsud- 
dannelsen RUC. 
Filosoffer og mediefolk 
Forholdet mellem filosofi og levende billeder, mulig- 
hederne for at reflektere teoretisk p6 video. 
Beskrivende og argumenterende prosa 
At formulere nogle af mine forskningsresultater og over- 
vejelser vedrorende filosofi og moderne medier og even- 
tuelt skabe debat om nye mader at bruge medierne pb. 

Bogens hovedlinier 

Da bogen taler for sig selv - det har i hvert fald vaeret hensigten med den - 
og da den garr det i det traditionelle videnskabelige medie, nemlig skriftspro- 
get, skal jeg i denne sammenfatning al licentiatprojektet blot give et ganske 
kort resume, for at bogen kan ses i sammenhaeng med mine 8vvrige aktivite- 
ter. Bogen var en forelobig opsummering af mit forskningsarbejde, inden jeg 
begyndte pa det sidste projektårs produktion af to filosofivideoer for Lands- 
centralen for Undervisningsmidler. 

Det jeg i Billeder 09 Beareber argumenterer for er, at det godt kan lade sig g0re 
at fremstille filosofisk stof på video - og det ikke bare pa en refererende, 
populariserende eller blot illustrerende måde, men at man kan filosofere i og 
med videomediet, og at video og andre moderne lyd-billedmedier (f.eks. 
interaktiv video) faktisk er uhyre velegnet ti1 netop tungt og kritisk teoretisk stof. 
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Video og TV plejer at blive brugt ti1 produktion og konsum af letfordøjelige 
overflader. Men det har ikke noget at g0re med mediets natur. Det er en af 
mine hovedpointer, at videomediet har enorme potentialer i forhold til for 
eksempel bager og forelaesninger: Video egner sig ti1 komplekse emner, til 
kritisk og nuanceret reflektion, ti1 analytisk og til dialektisk tzmlming. At få 
skaffet plads for den pointe krzwer imidlertid en del oprydningsarbejde. 

For det farrste ma jeg garre op med den analytiske standardopfattelse af 
filosofi og filosofiske begreber, udsagn og argumenter, som har praeget den 
danske universitetsfilosofi lige siden positivismens velmagtsdage. Det kan jeg 
garre med startte i Hegel, Heidegger og Adorno, og så forsage at udvikle en 
anden og mindre billedfjendsk opfattelse af det filosofiske arbejde og den 
filosofiske målsaetning. 

DernEst prover jeg at se pa forholdet mellem billeder og begreber set fra den 
mediemzssige synsvinkel. Her kritiserer jeg den “realistiske” opfattelse, at det 
er videos og billeders natur at afbilde, registrere og dokumentere. Video kan 
meget, men gsr ingenting af sig selv. Video garr, hvad video bliver brugt til, 
og derfor er det bedre at tale om videohandlinger og billedhandlinger - 
parallelt med det gzengse koncept om sproghandlinger. 

1 tredje del af Smed_-d fremfarer jeg nogle overvejelser om praktisk 
formidling, herunder om kreativitet i produktionen. 1 en gennemgang af 
forskellige produktioner udvikler jeg det fremstillingsprincip, som jeg kalder: 
1 formen siar indholdet igennem, og som jeg opfatter som en omvending af et 
hermeneutisk kunstanalyseprincip. Ideen er at gennemdesigne videoprogram- 
mer, for eksempel om filosofi, sådan at alle formelementer bestemmes ud fra 
indholdet og ikke - som det som regel sker - ud fra nogle gaengse nomer og 
konventioner for, hvordan Tv-programmer plejer at se ud. 

Bogen slutter med en konstatering af, at hvis det skal lade sig g0re at lave 
teoretiske videoer, som folk også kan holde ud at se, så skal der nytaenkes pa 
alle planer fra genrekonventioner ti1 kameravinkler og klipning, og at det ger 
det meget spazndende at arbejde med filosofivideo. Men at det store problem 
er at skaffe de nodvendige ekonomiske resourcer og den nodvendige organi- 
satoriske og institutionelle opbakning. 
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Filosofivideoerne for Landscentralen 
for Undervisningsmidler 

Videoen Livsval’ 

Titel: 
Varighed: 
Optageudstyr: 
Redigering: 
Produktion: 

Deltagere: 

Budget: 
Malgruppe: 
Form: 

Ehne: 
Formal: 

Anvendelse: 

Rettigheder: 

Livsvalq 
22 minutter 
U-matic highband 
U-matic highband 
7 maneder delt med Argumentation og inklusive forunder- 
segelse 
Produktionshold bestbende af Henrik Juel, Niels Plenge, 
Jeanette Pia Jensen, Anna Pia Hudtloff. Derudover mange 
medvirkende. Manuskript, instruktion, og produktions- 
ledelse Henrik Juel. 
Halvdelen af 300.000 kr. 
Gymnasie, WC og almen voksenundervisning 
Iscenesatte interviews, filosofiske citater og en ab- 
strakt rammehistorie. 
Livsvalg, angst og frihed, Adorno og Sartre 
At forbinde Sartres og Adornos positioner ti1 det per- 
sonlige og vise at livsvalg kan berore mange forskellige 
sfaerer for eksempel arbejde, seksualitet, familie, krop, 
fritid, samt laegge op ti1 diskussion om hvordan vi vael- 
ger. 
Undervisning isaer i forbindelse med filosofisk tekst- 
laesning om temaet. 
Undervisningsministeriet og Pro. Comm. 

Videoen Argwnentation 

Titel: Arqumentation 
Varighed: 18 minutter 
Optageudstyr: S-VHS 
Redigering: U-matic highband 
Produktion: 7 maneder delt med Livsvalg og inklusive forundersogelse 
Deltagere: Produktionshold bestaende af Henrik Juel, Niels Plenge, 

Jeanette Pia Jensen, Anna Pia Hudtloff. Derudover mange 
medvirkende. Instruktion, manuskript og produktionsle- 
delse Henrik Juel 
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Budget: Halvdelen af 300.000 kr. 
Mdlgruppe: Gymnasie, WC og almen voksenundervisning 
Form: Tilsyneladende raoptagelser af studievaerter som staerkt 

uenige fremlaegger synspunkter og ekspertudagn om argu- 
mentation. 

Emne: Argumentation 
Formal: At introducere ti1 argumentations- og retorikundervis- 

ning og vise hvordan mange forskellige former for argu- 
mentation kan optraede samtidigt. 

Anvendelse: Som introduktion eller perspektivering af undervisning i 
argumentation, retorik med videre 

Rettigheder: 6 Undervisningsministeriet og Pro. Comm. 

Et udviklingsprojekt 

Hvis man resumerende kan sige, at jeg i det farste år af min licentiatperiode 
isax udforskede forholdet mellem mediet video og emnet filosofi, og i det 
andet år iszr udforskede målgruppeforhold og andre medieformer, så kan 
man sige, at jeg i det tredje og sidste år isax blev konfronteret med og måtte 
udforske organisatoriske og ekonomiske forhold vedrnrrende filosofivideo. 

Sådanne forhold kan forekomme perifere i forhold ti1 sagen selv: hvordan 
man udformer filosofisk stof i moderne medier så en given målgruppe får 
noget fornuftigt ud af det. Imidlertid får man intet formidlet, hvis man ingen 
midler har og ingen sammenhzeng har at arbejde indenfor. Ti1 en udforskning 
af den intellektuelle reflektionens muligheder i fremtidens kommunika- 
tionssamfund harrer altså også en vis sondering af de organisatoriske og 
okonorniske vilkår. Derfor vi1 jeg furst resumere nogle udviklingslinier i det 
konkrete projekt for Landscentralen for Undervisningsmidler og derefter 
fremsaette nogle mere generelle overvejelser om organisation og ansvar i 
forbindelse med medieproduktion. 

Igennem laengere tid forwgte jeg at opnå @konornisk stitte eller produk- 
tionsaftaler, som kunne ivaerksaette filosofivideo i stPrrre stil. Men både vejene 
via forlag og via TV viste sig svaert fremkommelige. Farrst da Landscentralen 
for Undervisningsmidler, som tidligt havde vist positiv interesse for mine 
forslag, i sit sidste leveår fik Undervisningsministeriets godkendelse ti1 at få 
produceret undervisningsvideoer om filosofi for et budget pa 300.000 kr., 
kom der skred i sagerne. Det medfete også en anden arbejdsproces og 
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institutionalisering end mine soloproduktioner. Antallet af telefonsamtaler, af 
regnskabsbilag og af interne kommunikationspspirer blev pludselig enormt. 
Det falgende er et uddrag af en projektbeskrivelse, jeg formulerede ti1 op- 
saetning på min d0r pa Kommunikationsuddanelsen: 

Landscentralen for Undervisningsmidler har for året 1990 bevilget kr. 300.000 ti12 
videoprogrammer til voksenundervisning i filosofi. Programmeme skal kunne bruges af 
gymnasier, HP, VUC, hejskoler mv. 

Udviklingen og produktionen af videoeme fmder sted pa Kommunilcationsuddannelsen 
pa RUC. Det er Pro. Komm. (Kommunikationslzrerforeningen), som er den ansvarlige 
producent. Licentiatstuderende Henrik Juel er produktionsleder og varetager det daglige 
arbejde. 

1 foråret gennemf@te stud. comm. Anna Pia Hudtloff og stud. lic. Henrik Juel en 
målgruppeunders@gelse som ffirste del af projektet. Resultateme foreligger i rapporten 
Filosofi er ikke som andre fag og peger pa to forskellige programmmer: et om 
“livsvalg” (Hvad bestemmer mit liv?) og et om “kritisk metode” (Hvad er god argu- 
mentation?). 

Faxlige drejewger til de to programmer foreligger i slutningen af august, optagelseme 
fmder sted indtil midten af oktober pa Kommunikationsuddannelsens S-VHS udstyr, 
redigering indtil midten af december i uddannelsens “store redigering”. 

Ti1 projektet er knyttet en professionel fotograf, Niels Plenge fia Odense, lydtekniker 
stud. comm. Jeanette Pia Jensen, og stud. comm. Anna Pia Hudtloff som målgruppe- 
konsulent. 

Det er en vaxentlig del af projektets formal at bidrage ti1 Kommunikationsuddannel- 
sens forsknings- og uddannelsesmiljfl. Projektet lzegger op til et bredt samarkjde 
mellem personale, studerende og kontakter udadtil. 

Valg af emner og form 

Den endelige beslutning om hvilke filosofiske områder eller emner, der skulle 
laves videoprogrammer om, blev truffet i samrad med Landscentralen for 
Undervisningsmidler pa baggrund al den ovenfor omtalte forundersugelses- 
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rapport, som jeg havde udarbejdet sammen med Anna Pia Hudtloffz Filosofi er 
icke som andre fizg. Heri kunne vi pege pA falgende: 

På sp@rgsmAl som: Hvad kan 1 bedst 
alle elever: 

- noget med livsfilosofi 
- eksistentielle overvejelser 
- tihed 
- petsonlig stillingtagen 
- lykke 

lide, hvad har 1 taenkt mest over, svarer westen 

Eller sagt med andre elev-udtryk: enmer “som bemrer os i dagligdagen” og “som man 
kan forbinde med sig selv”. 

På dette område ma3ker man en s=rlig energi, alvor og begejstring, formodentlig fordi 
gymnasieeleveme står midt i - eller feler de står midt i - hvad vi vi1 kalde en livsvalgs- 
situation: hvad skal jeg med mit liv? Kan jeg bruge filosofi i mit valg af liv? Dette 
livsvalgs-område (livsfilosofi, eksistentialistiske temaer) er imidlertid også interessant 
for VUC’eme, selv om de er aeldre. 

Elevemes opfattelse af “eksistentialisme” er ikke altid saxlig velfunderet, det synes 
svaxt at finde gode tekster - men interessen er stor. 

Begrebet livsformer er ikke slaet igennem i gymnasiets filosofiundervisning, ingen 
havde arbejdet med det og ingen forbandt noget saerligt med det Livsformsbegrebet 
kunne måske indgå i et livsvalgs-program, f.eks. i en diskussion af den personlige 
friheds raekkevidde over for givne kulturelle og sociale former, men b@r nok ikke vore 
hovedtema eller del af programtitel, da begrebet er ukendt for mtigruppen og be- 
kendtgerelsen. 

Begrebet ideologi er kendt (som navn på politiske hovedretninger: marxisme, liberalis- 
me osv) og det arbejdes der en del med inden for områdeme politisk filosofi og sam- 
fundsfilosofi. Disse områder er også relativt interessante for eleveme (nogle positive og 
ingen negative tilkendegivelser). 

“Livsfflosofi” optrzder i bekendtgflrelsen som en underafdeling under praktisk filosofi. 
Et program om livsvalg ville kunne stå endnu staerkere, hvis det blev tydeligt koblet ti1 
emnekredsen Samfundet og historien, som er et af de tre obligatotiske hovedområder. 
Det ville kvalificere i fofiold til bekendtggrelsen, og samtidig give gode muligheder 
for at sa%te billeder og lyd pA en ellers lidt abstrakt eksistentialisme-interesse. Der 
kunne så spilles p& forholdet mellem individet og samfundet, det frie valg over for de 
historiske bindinger, personlig livsverden centra systemverden osv. 

En meget kraftig str@mpil peger altså på emnet livsvalg. 
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En anden kraftig str@mpil peger pa noget, som ikke så meget er et filosofisk emne, 
som snarere en filosofisk kritisk metode. 

Gymnasieelevemes gennemgående meget store begejstring for faget skyldes iklce 
mindst deres interesse for selv at deltage i diskussioner og få skaerpet den kritiske sans. 
Eleveme er nysgenige og ivrige efter at diskutere med andre. Det mest udfordrende og 
dejlige ved faget filosofi er ifplge eleveme, at de f@ler ansvar, at de skal tage stilling, 
at de laxer at magte svaxe tekster om vazentlige emner, at de selv skal kunne argu- 
mentere, at de laxer at vaze kritiske og at gennemskue andres argumentation. Og dette 
merier de at kunne bruge i mange situationer: i andre skolefag, ti1 egen laxring, i 
diskussion med kammerater og forxldre, ti1 egne overvejelser. 

“Jeg er blevet kritisk, mere end jeg var i forvejen, kritisk over for hvad andre siger . . . 
og det er blevet enormt svaxt at komme med gode argumenter.” 

Mange elever fremhawer med glade, at man i faget lErer at argumentere, men 
argumentationsanalyse (som teoretisk gennemgang) far alligevel et par negative 
kommentarer som “kedeligt og besvärligt”. Bogen De#or bliver brugt virkelig mange 
steder, men ser ud ti1 at vaxe lidt svax (gzlder også VUC). 

Laxmes erfaringer med at arbejde med argumentationsanalyse på tekster: svarene er 
overvejende positive omend lidt lunkne. En svarer f. eks at “det er nyttigt, men ikke 
engagerende”. En anden at “sproglige elever (som der er overvqt af i klassen) ensker 
ikke/vil ikke/kan ikke koncentrwe sig om argumentationsanalyse, så det kom jeg ikke 
langt med.” Analyse af argumenter og viricemidler i andre medier end tekster ser ikke 
ud ti1 at forekomme. 

Argumentationsanalyse i snwer forstand (formel, logisk) har altså en lidt tvivlsom 
status, hvorimod argumentationslaxe i bredere forstand - og det at laxe selv at tage 
stilling og argumentere - vurderes meget højt: “man laxer at tzenke utraditionelt, at 
argumentere og objektivere”. Det bemaxkes også, at man i faget kan laxe swere ord, 
som man så kan imponere andre laerere med! 

Et videoprogram ville kunne gå ind og st@te denne argumentations- og debatinteresse 
hos målgruppen og derved placere sig centralt i forhold ti1 bekendtg@elsens beskrivel- 
se af fagets formal, hvor det b1.a. hedder: “at eleverne udvikler evnen til at formulere, 
analysere og forholde sig til filosofiske spgrgsmål”. 

Samtidig kunne programmet knytte sig ti1 det andet af de tre obligatoriske emnekredse, 
nemlig Mennesket og dets symboler, som b1.a. handler om sproget som system, som 
tale og som handling, og om andre menneskelige udtryksformer og deres funktioner. 
Her vi1 det altså vaxe muligt at behandle forskellige former for argumentation, fra 
formel ti1 uformel eller retorisk, herunder virkningsmekanismer i moderne mediepå- 



virkning. Programmet skulle ikke vaxe belaerende, men lzgge op ti1 debat, f.eks.: Hvad 
er forskellen på en gyldig argumentation og en effektiv overtalelse? Er der gmnser for 
hvad man kan begrunde rationelt? Hvad bestemmer om man “vinder” en debat? 
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Denne forundersargelse blev til uvurderlig hjaelp under udarbejdelsen af 
manuskripterne og senere under optagelseme og redigeringen, fordi den med 
de primaere brugere som kilde klart definerede, hvad det var for en type 
programmer, der skulle udarbejdes. På denne måde blev det vaesentligste 
ikke overladt til tilfeldige &m og antagelser. t 

Endnu en gang kunne jeg anvende mit princip om at garre indhold ti1 form, 
men dog ikke så ekstremt som jeg gerne ville. For eksempel ville jeg gerne 
have haft en helt igennem subjektiv kameraføring på programmet om livs- 
valg, men på produktionsholdet enedes vi til sidst om en teknisk mindre 
kraevende losning med sta3rkt iscenesatte interviews. Den subjektive ramme- 
historie blev nedtonet ti1 antydninger og de filosofiske citater blev placeret 
som en slags kommentar ti1 interviewpersonemes livsvalg. Resultatet blev en 
blandingsform med ubeskårede “autentiske” interviews og friere associations- 
forlob. 

1 programmet om kritisk metode eller argumentation kunne jeg derimod 
udfolde princippet om at gnrre indhold ti1 form: hele programmet blev bygget 
op som en argumentation pa flere planer og med Verfremdungseffekter 
(illusionsbrud) for at gsre opm=rksom på den mediernaessige iscenesaettelse, 
som jo er en ikke uvaesentlig del af de moderne debatformer. Vi havde 
megen morskab af at udtcrznke og foranstalte forskellige “retoriske” fif, for 
eksempel placerede vi studievaerteme ved borde af forskellig bjde for at 
markere en statusforskel. På det tidspunkt, hvor vi optog studievaertemes 
kommentarer ti1 ekspertudsagnene, havde vi i nrvrigt endnu ikke bestemt os 
for hvilke ekspertudsagn vi ville medtage, og nogle al optagelserne manglede 
stadig; men det gav en pointe yderligere, idet jeg så lod studievaerterne vaere 
hensynslost selvoptagede i deres udlaegning af eksperterne (ingen vidste jo 
heller precist, hvad de ville sige). Vi er senere blevet rost for, at netop dette 
virker meget trovaerdigt. 

For at styrke programmernes anvendelse i en undervisningssituation og for at 
garre dem mere tillokkende for laererne, udarbejde vi en ledsagepjece ti1 hvert 
program. Pjecerne (ZivsvaZg og armmentatim) giver dels baggrundsviden ti1 
videoerne, dels litteraturhenvisninger, og samtidig opfordrer pjecerne ti1 at 
bruge videoerne som udgangspunkt for diskussioner. 
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Disse videoer er de mest gennemarbejdede undervisningsprogrammer, jeg 
indtil nu har vaeret med til at producere. De er blevet meget ve1 modtaget 
både af rekvirenten (Landscentralen for Undervisningsmidler/Undervis- 
ningsministeriet), den primzwe målgruppe televerne) og den sekund=re 
målgruppe (filosofiundewiserne). Og selv om jeg personligt godt kunne have 
taenkt mig en smule mere kunstnerisk nerve og sprael i videoerne, så finder 
jeg dem ganske vellykkede som undervisningsmateriale. De demonstrerer, at 
lyd-billedmedieme kan bruges som refleksionsmedier på linie med de trykte 
medier. Jeg betragter dem derfor ikke kun som en slags krone på vaerket, 
men også som begyndelsen ti1 en hel raekke video og Tv-programmer om 
filosofi, som jeg selv eller andre forhåbentlig vil producere i fremtiden. 
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Om produktionsvilkår 

Omega-modellen 

Det mest lErerige for mig i den lange og komplicerede arbejdsproces med 
undervisningsprogrammerne for Landscentralen for Undervisningsmidler 
drejede sig om de akonorniske og organisatoriske betingelser for at producere 
video i starrre stil. Denne konkrete produktionsprotes var meget vellykket, 
den praktiske produktionsplan forlob stik imod normen praecist som den 
skulle, jeg overholdt samtlige deadlines, og jeg overholdt - hvad der nok er 
endnu mere bem=rkelsesvazrdigt - vores budget. Men det var hårdt arbejde, 
og meget af det drejede sig om organisering, planlqning, koordinering, 
administration, diplomati, bureaukrati, regnskab. 

De okonorniske, organisatoriske, sociale og moralske aspekter ved moderne 
medieproduktion rykkede i forgrunden. Tidligere, ved mine soloproduktio- 
ner, havde jeg vaeret mest optaget af at få et givet filosofisk emne eller tema 
omsat ti1 levende biller og lyd; det var sammenstodet - eller forhåbentlig: 
foreningen - af emne og medie, som udfordrede mig. Efterhanden var jeg 
også blevet opmzzrksom pa målgruppeforhold som et praktisk nodvendigt og 
teoretisk spzendende arbejdsfelt. Jeg var derfor begyndt at tanke pa Medie og 
Emne og Gruppe som tre arbejdsfelter, der både kunne udforskes hver for 
sig, parvis sammen, eller som en treenighed. 

Hver for sig: Filosofi som emne i al almindelighed og stort set ethvert 
delemne inden for filosofi kan man studere i mange år uden at taenke specielt 
pa formidling, medier eller målgrupper. For eksempel havde jeg laest en del 
Kierkegaard uden formidlingsmazssige bagtanker. 

Mediet video kan man uddanne sig i og blive teknisk dygtig til, uden at man 
betiver specialisere sig i bestemte indholdsmzzssige emner eller genrer. 

“Målgrupper” (dette forfzrdelige ord) studerer man nok kun, hvis man 
arbejder med malrettet kommunikation, men man kan udmaerket tale om at 
studere forskellige grupper, hvis man arbejder med sociologi, livsformsa- 
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nalyse, kulturstudier og så videre. Medie, emne og gruppe kan altså studeres 
hver for sig. 

Parvis: Mine omtalte forsag pa at visualisere begrebet dialektik kan siges at 
vaere en sammenfojning af emnet dialektik med mediet video (under storre 
eller mindre abstraktion fra målgruppen). 

1 forbindelse med forundersargelsen ti1 filosofivideoerne ti1 Landscentralen for 
Undervisningsmidler afprmede vi, hvordan noget videomateriale (en del af 
et TV-spil af Leif Panduro) blev opfattet af en gruppe gymnasieelever. 
Formålet med denne del af forundersugelsen var at studere gruppens evne ti1 
at opfange og fortolke nogle bestemte formelementer i mediet (forholdsvis 
uafhaengigt af emnet). 

1 samme forbindelse interviewede vi også nogle elever for at finde ud af, 
hvilke faglige foruds&ninger de havde på bestemte filosofiske områder. 
Dette var en undersogelse af gruppens forhold til emnet (hvor mediet, den 
mundtlige samtale, var underordnet). 

Treenighed: Afpravningen af en forredigering af LivsvaZg og Ar~mentation i 
forbindelse med konkrete filosofiundervisningsforlob i gymnasieklasser er et 
eksempel pa, at man kan interessere sig for funktionssammenhaengen 
mellem de tre felter: emne, medie, gruppe. 

En skelnen mellem og en kombination trin for trin af arbejdsfelter efter denne 
model kan vaere en hjaelp undervejs i det konkrete produktionsarbejde, men 
kan også fungere som et analysevaerktij over for faerdige medieprodukter. Og 
det er muligt at operere med andre medier end video, andre emner end 
filosofi og andre målgrupper end gymnasieelever i denne noget abstrakte 
model. Som de fleste andre kommunikationsmodeller vinder også denne 
model sin analytiske klarhed i kraft af grove forenklinger. Isaer kan det vaere 
vigtigt at fastholde et dynamisk eller handlingsorienteret aspekt, således at 
man ikke rwjes med for eksempel at undersnge, hvordan gymnasieelever for 
tiden har det med emnet eksistentialisme, men også overvejer, hvilken 
opfattelse og holdning ti1 emnet man via sit medieprodukt gerne vi1 inspirere 
denne gruppe ti1 at få. 

Tro& alle forenklingeme har jeg haft forn0jelse af at analysere mine egne 
aktiviteter med dette lille vaerktøj, som jeg en overgang kaldte for EMG- 
analyse, eller EMG-modellen efter de tre forbogstaver i emne, medie og 
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gruppe. Men jeg blev også opmaerksom på, at dermed var det sidste ord 
langtfra sagt: 

Produktionsarbejdet, som man altså med forkortelser kunne kalde for EMG- 
arbejde, foregår altid indlejret i en eller anden form for Organisation og den 
foregår altid under Ansvar. Da Organisation og Ansvar omkranser EMG- 
arbejdet kunne jeg - ved at flytte lidt rundt pa bogstaveme - danne ordet 
OMEGA, som var nemt at huske. For at symbolisere sammenh=ngene 
foretrzekker jeg imidlertid den skrivemåde, hvor et stor 0 og A omslutter de 
svrige felter: De organisatoriske forhold omslutter som et stort 0 de 0vrige 
arbejdsfelter, men tvaers gennem det hele går Ansvaret med stort A, og det 
skal helst stikke både hovedet og fsdderne uden for den organisatoriske 
omklamring. Visualisering er en vanskelig kunst, men jeg har fors0gt at tegne 
modellen. 

M 

l 

M+E 

E 

M+G 

G 

E+G 

I OMEGA - Organisation, Medie, Emne, Gruppe og Ansvar 

OMEGA-modellen skal betragtes uh0jtideligt som en lille huskeregel for 
analyse i forbindelse med produktion og reception af kommunikation, isaer 
faglig formidling (det ville nok vzwe for meget at betragte modellen som 
b&de alfa og omega i denne sag!). Ti1 felterne organisation og ansvar vii jeg i 
det folgende knytte nogle forholdsvis generelle overvejelser. 
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Organisation og ansvar 

En farrste - og for den sags skyld sidste - forudsaetning for en analyse af eller 
deltagelse i en kommunikationsprotes er, at man har en eller anden opfattelse 
af, hvad de generelle indlejringsfelter som civilisation, samfund, mennesker 
og kommunikation er for noget. Det kan godt vaere at denne forståelse kun er 
noget man har virtuelt, og at man i sin praksis, hvadenten den består i at 
analysere eller skabe et medieprodukt, altid prarver at tage udgangspunkt i 
enkelte kommunikationssituationer; men heri vil alligevel ligge bredere hold- 
ningsmazssige og teoretiske forudwtninger, og disse kan studeres i forskellige 
discipliner: civilisationsteori, kommunikationsteori, filosofi - eller hvad man 
nu vi1 kalde dette meget generelle niveau. 

Enhver kommunikation og enhver formidling foregår organiseret, den foregår 
indenfor en organisation. Den øverste, mest overordnede organisation er den 
globale sammenhaeng eller de samfundsmaessige rammer. Undervisning, 
nyhedsformidling, kulturliv, informationsoverforsel af mange slags er 
af og foregår i og gennem organisationer, institutioner, virksomheder 
tekniske netvzk. Selv den mest spontane og private kommunikation 
at lykkes, betjene sig af tegn, ord, billeder eller andet, hvis betydning 
grad er praeget af konventioner og normer. 

.  1 en formidlingssituation må man gore sig klart hvilke konkrete orgarusa- 
toriske forhold man selv fungerer indenfor: Hvem betaler, hvike faciliteter har 
man til rådighed, hvem bestemmer, hvad er god tone her - hvad vi1 vaere nyt 
og provokerende, hvilke tidsfrister g=lder, hvilke samarbejdspartnere og 

praeget 
Og 
må, for 
l .  

lkl 

samarbejdsformer gaelder og så videre? Hvad vi1 man selv, hvad vi1 rekviren- 
ten, hvad er meningen med formidlingsopgaven? Det er her Ansvaret kom- 
mer ind. 

Farrst som sidst horer de moralske aspekter med, det vi1 sige, at man for- 
holder sig vurderende og kvalitetsbevidst, hvadenten man har til opgave at 
producere eller analysere medieprodukter. Ansvaret - de etiske, de politiske, 
de Estetiske, de ideologiske sporgsmål - kan kun ved et analytisk kunstgreb 
sEttes ti1 side eller til sidst som et saerligt punkt. Ansvaret er en integreret del 
af hele arbejdet, og en integreret del af organisationsanalysen. 

Når der er tale om en målrettet kommunikation med medieprodukter som 
videoprogrammer, lydprogrammer, boger, pjecer, diasserier og så videre, så 
er en afgarende forudsaetning, at der findes nogle “formålsmidler”. Med dette 
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lidt maerkeligt sammensatte ord onsker jeg at angive, at der i praksis navsten 
altid er tale om en enhed af formål og midler, som det er vaesentligt at have 
et overblik over. 

Hvor mange penge og andre resourcer har vi ti1 at lave noget, som kan 
opfylde de givne - og eventuelt nogle maskerede - formål? Og tilsvarende 
ved en efterfalgende analyse af et medieprodukt kan det vaere ganske 
vaesentligt at sparge: Hvad er meningen med at poste så og så mange penge 
ind i denne produktion? 

Som et praktisk råd ti1 producenten kan man sige, at det drejer det sig om at 
holde skarpt 0je ikke blot med målgruppen, men også med rekvirenten eller 
afsenderen, eller hvad man nu vi1 kalde opgavegiveren - ilske mindst for at 
finde ud af, hvordan de afgorende beslutninger traeffes. Formidling foregår 
ofte som led i komplekse situationer i komplekse organisationer. De mest 
afgorende motiver er ikke altid de mest åbenlyse. 

Ansvar og organisation 

Sidst som furst foregår enhver medieproduktion og enhver analyse under 
ansvar - og ikke kun i juridisk forstand, hvor man jo for eksempel kan vaere 
ansvarlig i forhold til ophavsretsregler, overenskomster og meget andet. 
Ansvaret for at produktionen eller forskningen er fomuftig, hederlig og al 
ordentlig kvalitet kan ikke løsgøres fia ens egen kvalitetssans, ens egne og 
andres normer - og man må selv finde ud af, om det skal vaere som en byrde 
eller som et lsft. 

De moralske overvejelser er ikke et saerligt felt, men uadskillelige fra hele ens 
virksomhed i den organiserede kommunikationsvirkelighed. At anstille 
saerlige etiske overvejelser i et saerligt etisk forum ved swlige lejligheder er 
klart umoralsk. Det er derfor lige så svaert at få overblik over de etiske 
aspekter som over de organisatoriske. Kommunikation er en handling ud al 
og ind i og maske igennem en kompleks situation - og det samme kan siges 
om forskning og udredningsarbejde. At forsage at formidle viden om univer- 
saliestriden i den middelalderlige skolastik i en undervisningsvideo er at fore- 
tage en videohandling - det er ikke en neutral afbildning. Og man kan heller 
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ikke undskylde sig med, at det er en neutral afbildning af de andres virkelig- 
hed. 

Som tommelfingerregel kan man måske sige, at jo mere usaedvanligt, kritisk, 
nyt eller kontroversielt et budskab man Bnsker at formidle, og jo mere 
usaedvanligt ens medie eller formgivning er, jo mere må man vaere - og jo 
mere bliver man også ofte - opm=rksom pa de organisatoriske og normative 
rammer. Ved routine-kommunikation betiver de organisatoriske rammer, 
kvalitetsnormerne og ansvaret ikke at blive tematiseret så meget - det er 
derfor, det er kedelig routine. 

Ansvaret og kvalitetssansen ligger ikke filosofisk begrundet i det, at man 
kommunikerer - kommunikation begrunder ikke etik og etik begrunder ikke 
kommunikation. Og den jwnt flydende og harmlarse verbale konversation 
kan ikke ophøjes til etisk paradigme. Det drejer sig nemlig slet ilske om at be- 
grunde, men om - både i teori og i praksis - at lade vaere med at adskille det 
moralske ansvar og den faktiske kommunikation 



Essaysamlingen KliD - fire essaus 
om de dunamiske mediers teori 

Titel: 
Undertieler: 

Sider: 
hirstal: 
Udstyr: 
Produktion: 
Tryk: 
Malgruppe: 
Emne: 
Form: 
FormdI: 

Klip - fire essays om de dynamiske mediers teori 
"Kritik af en pop-semiologisk fjernsynsteori" 
"Omkring filmsemiologiens grundlaeggelse: videnskab eller 
snak?" 
"Laesebrillerne vaek: de dynamiske medier er ikke tekster" 
"De dynamiske mediers betydningsbaerende trask: en teori 
tager form" 
78 
1991 
PC 
2 mhneder 
Printer og fotokopi 
Studerende og medieteoretikere 
De dynamiske medier og deres teori 
Beskrivende og argumenterende essays 
At formulere nogle overvejelser og kritik angaende film- 
semiologien og den skriftsproglige forforst&else. At 
udarbejde en teori for formtraekkene klip, kamerabevaegel- 
ser og lyddynamik som konstitutive for betydningspro- 
duktionen i de dynamiske medier. 

Baggrund 

Mit skriftlige arbejde med titlen K2ip - fire essws om de dvnamisk mediers teori 
udgor en del af det samlede materiale til min licentiatafhandling. De fire 
essays i KZip rummer nogle videnskabsteoretiske overvejelser, som udsprang 
af et forstig jeg gjorde på at indkredse “klippet” i de moderne, dynamiske 
medier. Det begyndte med, at jeg slog op i forskellige medieteoretiske og 
filmteoretiske vErker for at se, hvad man skrev om klip - men snart blev jeg 
kastet ud i overvejelser i retning af hvilket teoretisk fundament, der kunne 
siges at vaere det bedst egnede til at begribe de moderne lyd-billedmediers 
egenart. 

Undervejs begyndte jeg at kalde de moderne lyd-billedmedier for de dynami- 
ske medier, et udtryk som jeg finder meget passende, da det afspejler de 
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mange forskellige former for bevaegelse og kraefter, som kan udnyttes i disse 
medier. Med udtrykket dynamiske medier msker jeg altså at associere ikke kun 
til det levende og foranderlige, men også ti1 mediernes fortz&emaessige og 
stemningsmaessige potentialer. 

Mit arbejde med disse essays har vaxet forsag i flere forskellige retninger på 
en gang, men det centrale har vaeret at udforme en selvstzendig analyse eller 
teori om klip, kamerabewgelser og lyddynamik som betydningsbaerende 
trzek ved de dynamiske medier. Denne forssgsvise teoridannelse har samtidig 
vaeret led i et opgarr med de gaengse semiologisk orienterede teoriers til- 
syneladende altfavnende forklaringskraft i forbindelse med moderne me- 
diekommunikation. Endvidere betragter jeg de fire essays som en fortsrettelse 
al mine bestraebelser på at fa de skriftsproglige fordomme eller forståelses- 
rammer ryddet så meget af vejen, at det bliver muligt at se de moderne lyd- 
billedmedier i deres egenart, og måske muligt at tale konstruktivt om en 
bedre brug af disse dynamiske medier. 

De fire essays er taenkt i en sammenh=ng, men har alligevel karakter al 
punktstudier. De kan kort resumeres således: 

Writik af en pop-semiologisk f jernsynsteori” 

1 dette forste essay foretager jeg en kritisk 1Esning af nogle kapitler i en bog, 
som er blevet et kommunikationsteoretisk standardvaerk om fjernsynet (John 
Fiske og John Hartley: Reading Television, London 1978, dansk udgave Fjernsy- 
nets sprog, Busck, Kobenhavn 1981). Jeg behandler denne bog som et ek- 
sempel pa, hvad jeg opfatter som en ret almen tendens til upraecis omgang 
med den videnskabelige arv fra Ferdinand de Saussure, en lidt for naiv tillid 
til filmsemiologiens grundl=ggere, og en ureflekteret anvendelse af den 
verbalsproglige og litteraere forståelsesramme. 

“Omkring filmsemiologiens grundkeggelse: 
videnskab eller snak?” 

1 dette essay går jeg ti1 nogle af de teoretiske foruds&ninger, idet jeg ser 
naermere pa Ferdinand de Saussures lingvistiske begrebsapparat. Derfra 
forsoger jeg at karakterisere og stille sparrgsmålstegn ved den teorioverforsel 
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som sker med Christian Metz’s indvarsling af filmsemiologien med hans 
farste berarmte artikel fra 1964 (Chritian Metz: “Le Cinema: langue ou lang- 
age”, dansk udgave i Tryllelygten -tidsskrift for Ievende billeder, nr 1, mbenhavn 
1991). Den videre filmsemiologiske udvikling forfnrlger jeg ikke, jeg wjes med 
at påpege nogle af de grundliggende uklarheder og uenigheder i denne 
teoretiske hovedstrsm. 

“Laesebrillerne vaek: 
de dynamiske medier er ikke tekster” 

1 det tredje essay vender jeg mig imod de litteraere og verbalsproglige for- 
domme. Film, video og TV er ikke en slags litteratur inden for et “let udvidet 
tekstbegreb” og skal heller ikke bedommes som en form for litteratur. Jeg 
finder, at den massive og alment akcepterede overffxsel af skriftsproglige 
begreber og normer er mere blokerende end klargmende for opfattelsen af de 
dynamiske medier. Jeg jagter de vildledende metaforer og fremh=ver de 
afgsrende forskelle. Det er for fattigt kun at se en form for ord i de dynami- 
ske medier, det er en analytisk elementtaenkning, som netop her har sine 
store begr=nsninger. 

‘*De dynamiske mediers betydningsbaerende trask: 
en teori tager form” 

1 dette fjerde essay prsver jeg at opstille en teori, som ud fra en beskrivelse 
(der i en ligefrem betydning kan kaldes en fznomenologisk beskrivelse) af 
den måde, hvorpå de dynamiske medier fungerer og opleves, munder ud i en 
påvisning af, at de dynamiske medier har en raekke konstitutive betydnings- 
baerende tr=k, som ikke findes i andre medier, og som derfor må kaldes for 
serlige dynamiske eller måske filmiske tr=k. Klip, kamerabevaegelser og 
lyddynamik er sådanne trask, og efterh&nden som disse trask indkredses 
bliver det tydeligere, i hvilke medier de gm sig gaeldende og hvordan. Klip, 
kamerabevaegelser og lyddynamik er formtrzk, som det er muligt at beskrive 
og systematisere med en praecision, der blandt andet kan få praktiske konse- 
kvenser i form af en enklere karakterisering, registrering og wgning af film- 
og videosekvenser. Teorien om de dynamiske mediers formtraek - forskellige 
former for klip, kamerabevaegelser og lyddynamik - forekommer mig per- 
spektivrig, og jeg håber at få lejlighed ti1 at konsolidere og ydbygge den. 
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Aktuelle projekter 

Når man har valgt at arbejde med filosofi og filosofiformidling ma man 
forholde sig (som det hedder på moderne dansk:) udfarende ti1 de skiftende 
trends, muligheder og vilkår. Jeg har en del projekter i gang. 1 sagens natur 
er det de f=rreste af dem, der kan siges pa nuvaerende tidspunkt at have 
kastet egentlige forskningsresultater af sig, som kunne fortjene omtale i denne 
sammenfattende rapport om mit licentiatprojekt. Dog vil jeg kort omtale et 
igangwzrende filosofisk Tv-projekt, som på mange måder er kulminationen 
af mine bestr=belser i licentiatperioden. 

Gren Kierkegaard international TV-film 

Igennem laengere tid har jeg arbejdet på at komme ti1 at lave en rigtig Sarren 
Kierkegaard film. Projektet er nu ved at tage form med den her citerede 
synopsis som udgangspunkt: 

Sbren Kierkegaard er Danmarks st@rste tamker. Hans navn er kendt verden over, og 
den aktuelle interesse for ham er meget stor. Kierkegaard-litteraturen er enorm, men på 
film og TV fmdes intet nzvnevzrdigt. 

TV-film: Formalet er at bringe et dansk og internationalt TV- og videopublikum midt 
ind i Kierkegaards tankeunivers ved at filmatisere scener fra hans liv og forfatterskab. 
Filmen viser den lidenskabelige, den legende og den alvorlige Kierkegaard - og dermed 
spazndvidden og dynamikken i hans originale tznkning. 

Form: Kierkegaard skal filmes som han skrev: tvaxs gennem tid og genrer. 1 et 
overraskende og tankewekkende forl@b krydses ngglescener fra Kierkegaards liv og 
vaerker med symbolske episoder og episoder fra det moderne K@benhavn. Spillet ud- 
folder forskellige persontyper og livsholdninger. Der benyttes stemningsm&tede 
kierkegaardske lokaliteter og moderne versioner af hans yndlingsmusik. Der focuseres 
pa den lidenskabelige og den graznses@gende tzenker. 
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Sprog: Produktionen tilrettelzgges ti1 international visning. Kierkegaard-speaken, som 
består af originale citater, indtales i dansk og engelsk version, versioner p& andre sprog 
vi1 kunne efterproduceres uden besvax. 

Produktionsteam: 
Henrik Juel, manus-forfatter, instrukt@r og editor 
Niels Plenge, fotograf og editor 
Anna Pia Hudtloff, research og fond-raising 
Finn Clausen, produktionsleder 

Varighed: 55 min. 

Budgetramme: 1,5 mill. kr. 

Medie: Video i broadcast-kvalitet/ eventuelt film 

Titel: Seren Kierkegaard 

På baggrund af arbejdssynopsis og en foreløbig treatment fik jeg bevilget en 
manuskriptst&te på 25.000 kr fra Statens Filmcentral. Manuskriptet er ved at 
vzere p& plads nu (august 1991), og det spaendende bliver så, om der kan 
skaffes de fomadne produktionspenge ti1 en fagligt og kunstnerisk forsvarlig 
S0ren Kierkegaard-filmatisering. 
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Afsluttende 
I min licentiatperiode har jeg forsket praktisk og teoretisk i filosofivideoens 
muligheder og betingelser, og jeg har oparbejdet f=rdigheder, metoder og 
viden om kommunikation, om video og om filosofi. Forskningsresultaterne 
har jeg stra2bt efter at grare tilgazngelige efterhanden via mine videoprogram- 
mer, via artiklerne i Filosofs og i MedieKultur, via foredrag i Filosofilaerer- 
foreningen, Filosofisk Forum, Åbent Universitet samt mangeartet vejledning 
og undervisning på Kommunikationsudddannelsen på RUC. Endvidere har 
jeg samlet mange af mine overvejelser og forskningsresultater i bogen Billeder 
a Begeber, i essaysamlingen Klip, samt endelig i denne sammenfattende 
rapport Filosofivideo - udviklinaslinier OIT forskningsresultater. 

Jeg er overbevist om, at den tekniske, okonomiske, sociale og internationale 
udvikling i de kommende år vi1 betyde, at stadig mere information, kommu- 
nikation og erkendelse vi1 basere sig på moderne dynamiske mediers billeder 
og lyde. Det er mit håb, at min forskningsindsats vi1 kunne stimulere ti1 debat 
om - og ti1 frugtbare eksperimenter med - de moderne dynamiske mediers 
filosofiske og alment intellektuelle og kulturelle potentialer. 

Og hvis det går an at slutte denne rapport med et sindbillede, så vi1 jeg 
skrive at jeg synes, at filosofien og de dynamiske medier har fortjent at få 
hinanden. 
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Resumé 

Licentiatprojektet er gennemfort i lobet af en treårig forskningsperiode fra 
1988 ti1 1991 på Kommunikationsuddannelsen, Institut VII, Roskilde Universi- 
tetscenter. Arbejdsområdet har isax vaeret filosofi, video og kommunikations- 
teori. 

Formålet med licentiatprojektet er at udforske mulighederne for at udnytte de 
moderne lyd-billedmedier ti1 faglig formidling af filosofi og til filosofisk 
refleksion og debat. 

Licentiatprojektets forskingsresultater dokumenteres i en ra3kke videopro- 
grammer og i en razkke skriftlige arbejder, som tilsammen udg0r licentiataf- 
handlingen. 

Fremgangsmåden er en kombination af praktisk mediearbejde og teoretisk 
forskning. Ilabet af licentiatperioden har jeg udfierrt forsag med video og 
interaktiv video, og jeg har foretaget en r=kke empirisk baserede målgrup- 
pestudier, samt studier i EDB, grafik og videoteknik. Jeg har produceret fire 
eksperimentelle videoprogrammer om filosofi, og i samarbejde med Lands- 
centralen for Undervisningsmidler/Undervisningsministeriet har jeg pro- 
duceret to videoprogrammer, som med ledsagepjecer distribueres som 
undervisningsprogrammer i filosofi. 

1 licentiatafhandlingens skriftlige arbejder, som ud over en sammenfattende 
rapport også omfatter en debatbog og en essaysamling, diskuterer jeg mulig- 
hederne for at omsvette filosofi ti1 de moderne dynamiske medier, d.v.s. 
medier, som benytter levende billeder og lyd (film, video, TV, multimedier). 
Det sker dels ved en redegmelse for wrlige forhold vedrsrende emnet og 
faget filosofi, herunder det filosofiske begreb, dels ved en udforskning og 
teoretisk afklaring af de moderne dynamiske mediers saerlige egenskaber og 
muligheder. 

Afhandlingens forskellige dele forsager tilsammen at påvise, at de moderne 
dynamiske medier er mindst lige så velegnede ti1 formidling af filosofi og ti1 
filosofisk refleksionsarbejde som de traditionelle medier baseret pA skriftsprog 
eller talesprog alene. Dette skyldes ikke mindst de store muligheder for at 
arbejde dialektisk, kreativt og stemningsm&tet med de dynamiske medier. 
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De moderne dynamiske medier benyttes ofte ti1 overfladisk underholdning og 
simpel informationsoverf0rse1, men denne aktuelle brug er ikke begrundet i 
mediernes natur. De dynamiske medier egner sig i kraft af deres mange 
differentierende formtraek og udtrykspotentialer netop ti1 formidling af 
komplicerede sammenhaenge og ti1 understittelse al reflektion og begrebsligt 
arbejde. 

Afhandlingen betoner at arbejdet med de moderne dynamiske medier ikke 
kan forstås som en form for neutral afbilding, men altid må betragtes som en 
form for mediehandling ud af og ind i en organisatorisk og social kontekst. 
Arbejdet med filosofi og kommunikation kan - på grund af denne dynamiske 
kontekst - naeppe laegges fast ti1 at følge bestemte metoder eller skemaer. Men 
som en retningsgivende norm for arbejdet med at omsvette filosofi - eller 
andre teoretiske og komplicerede emner - til de dynamiske medier opstiller 
jeg et princip om at g0re indhold ti1 form. Princippet, som der gives ek- 
sempler p& både via det skriftlige og det videobaserede materiale, indebaerer 
en gennemtaenkning og tilrettelaeggelse af alle de formtraek og stilelementer i 
de dynamiske medier - for eksempel kamerabevcegelser, montageformer og 
fortzzllerposition - som kan understartte og optimere den filosofiske kommu- 
nikation. 

Videnskabsteoretisk fremhaever afhandlingen rwdvendigheden af at betragte 
de moderne dynamiske medier ud fra deres egne betydningsproducerende 
formtraek og kritiserer gaengse semiologiske positioner for at bygge pa 
tegnvidenskabelige og lingvistiske forudsaetninger, som ikke uden videre kan 
overfares ti1 de dynamiske medier. 

Det er projektets fremadrettede konklusion at filosofien og de dynamiske 
medier vi1 kunne berige hinanden og dermed det sociale og kulturrelle liv, 
såfremt de kommende ekonomiske og organisatoriske forhold vi1 åbne mulig- 
hed for det. 
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Summary in English 
Ph.d. dissertation Philosoph~y~ideo by Henrik Juel 

The Ph.d. project has been carried out over a researchperiod of three years 
from 1988 to 1991 at the Department of Communicationstudies, Institute VII, 
at Roskilde Universitycenter, Denmark. The main fields of research has been 
philosophy, video and theory of communication. 

The aim of the Ph.d. project is to investigate the possibilities of using modern 
sound-picture media for scientific communication of philosophy and for 
philosophical reflection and debate. 

The results of the Ph.d. project is documented in a number of videoprograms 
and papers, which together make up the Ph.d. dissertation. 

The procedure has been a combination of practical mediawork and theoretical 
investigation. During the Ph.d. period 1 have carried out experiments with 
video and interactive video, and 1 have undertaken a number of empiritally 
based audienceanalysies (formative research), and studies in grafits, compu- 
ter- and videotecnique. 1 have produced four experimental videoprograms 
about philosophy, and in cooperation with The National Center of Educatio- 
nal Material/Ministry og Education 1 have produced two videoprograms,that 
are being distributed together with pamphlets as educational programs in 
philosophy. 

The written parts of the Ph.d. dissertation consists of a concluding report, a 
book for publit debate and a collection of essays; here 1 distuss the possibili- 
ties of transferring philosophy to the modern dynamit media, i.e. media 
using live pictures and sound (film, video, TV, hypermedia). This is done 
partly by examining the special nature of philosophy as a discipline and of 
philosofical subjetts, among this the nature of the philosophical concept, and 
partly by an investigation and theoretical clarification of the special nature 
and possibilities of the modern dynamit media. 

Together the various parts of the dissertation are trying to prove that modern 
dynamit media are no less suited for communicating philosophy and for 
supporting philosophical reflection than the traditional media based solely on 
written or spoken language. This is to no small degree due to the vast 
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possibilities for working in dialectical, creative and emotional ways with the 
dynamit media. 

The modem dynamit media are often used for superficial entertainment and 
simple transference of information, but this actual use is not grounded in the 
nature of the media. Due to their many differentiating formal features and 
potentials of expression the dynamit media are extremely well suited for 
communicating complex relations and for supporting reflection and con- 
ceptual work. 6 

The dissertation stresses the point that working with modern dynamit media 
cannot be understood as a sort of neutral depiction of reality; rather it must 
be considered as a type of action with the media pointing out of and into an 
organized social tontext. Due to this changing social tontext the efforts with 
philosophy and communication can hardly be limited to certain fixeci met- 
hods or schedules. But as a guideline for transferring philosophy - or other 
theoretical and complex subjetts - to the dynamit media 1 advance a principle 
of making substance to form. This principle, which is demonstrated in both 
the written and the video-based material, implies a thorough consideration 
and implementation of all the formal and stylistic features of the modern 
dynamit media - i.e cameramovements, types of montage and narrative styles 
- which can support and improve the philosophical communication. 

Concerning theory of science the dissertation points out the importante of 
considering modern dynamit media from a standpoint true to their special 
ways of producing significance by means of their own formal features, and 
the dissertation critizises tommon semiologital positions for kilding on a 
science of signs and a set of linguistic presuppositions, which cannot be 
transferred to the dynamit media. 

It is the prospective conclusion of the dissertation that philosophy and 
dynamit media Will be able to enrich each other in so far as this will be 
allowed by the future economic and organisational conditions. 
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Materialeoversigt over licentiatafhandlingen FiZos@kIe~ af Henrik Juel 

Afhandlingen består dels af skriftligt materiale dels af videoprogrammer i 
VHS-kopi. Det skriftlige materiale består al: 

Videofilosofi - udviklinaslinier OP forskninasresultater. 
En sammenfattende rapport om licentiatprojektet, herunder gennem- 
gang af de enkelte videoer, skriftlige arbejder og mrige aktiviteter. 
Heri også Resur& og Summaw in Enalish samt denne Materialeoversilgt 
(79 sider). 

Billeder 02 Begeber - om filosofi OP de moderne lud- billedmedier. 
En debatbog om filosofi og de moderne lyd- billedmedier (183 sider). 

. KZlV - fi ‘re essaus om de dunamiske mediers teori. 
Kritiske punktstudier i filmsemiologien og en ny teori om de dyna- 
miske mediers betydningsproducerende trrek (78 sider). 

Videomaterialet består afz 

Oplwniniqens Dialektik (33min) 

En kirkeaårds ånd (lomin) 

Fa& Formidling (36min) 

In teraktiv Video (1 bmin) 

LivsvaZg (22min) (med ledsagepjece) 

Arwmentation (18min) (med ledsagepjece) 
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