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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka filmpedagogik i en digital era, genom att sätta barnen och 

kameran i centrum. Studien placerar sig inom forskningsområdet visuell kultur och är gjord 

med hjälp av dubbla perspektiv; det konstnärliga/praktiska och det vetenskapliga/pedagogiska. 

Frågeställningarna undersöks med hjälp av ett filmat dokumentationsmaterial från en workshop 

med barn, samt genom dokumentationsmaterial från en workshop inne i en camera obscura på 

Konstfacks vårutställning 2017. Workshopen i camera obscuran utgjorde även den gestaltande 

delen av detta mastersarbete. Det empiriska materialet är insamlat genom metoden visuell 

performativ etnografi. I analysen letar jag upp situationer där barnens agerande stör mig på 

något sätt, vilket blir en metod att hitta de konventioner inom filmpedagogiken jag vill 

genomlysa och utmana. Med hjälp av teoretiska verktyg från det posthumanistiska tänkandet 

analyserar jag materialet. Resultaten från studien pekar på att en ny filmpedagogik, anpassad 

till det digitala, skulle kunna utgå från barnen och drivas av barnens intresse och utforskande 

med kameran, snarare än att barnen ska lära sig en fast norm för vad film är. Resultaten visar 

också att genom att göra bildfenomenet som uppstår i camera obscura till en utgångspunkt för 

filmpedagogiken kan synen på vad film är och kan vara idag utforskas vidare och därmed 

lösgöras från konventioner bundna till en analog teknik.  

Nyckelord 
Filmpedagogik, Camera obscura, Medie- och informationskunnighet, Filmkunnighet. 
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1 Inledning 
Jag sitter på golvet på en förskola i Göteborg tillsammans med en fem-årig flicka. Runt oss 

rusar 18 andra barn runt i rummet, de har alla var sin kamera och de fotograferar och filmar 

varandra.  

-Det blir ingen film, säger flickan.  

Hon trycker och trycker på Rec-knappen på den lilla digitalkameran. När hon försöker titta på 

det hon gjort är filmsnuttarna så korta att de inte går att spela upp. 

- Du måste trycka och sedan vänta, säger jag.  

- Varför? 

Jag blir alldeles svettig. Flickan och jag har hållit på med detta i nästan tjugo minuter.  

-Du måste vänta på… på… på att det går tid. 

Plötsligt går det upp för mig att film är helt kopplat till tid. För att det ska bli film måste det gå 

tid. Flickan måste trycka på Rec och vänta i minst fem sekunder, sedan trycka igen. Om hon 

lyckas med det blir det en filmsekvens hon kan titta på. Det måste gå tid!! Det är en sådan där 

enkel insikt, banal och nästan löjlig, men den går som en jordbävning genom min kropp. 

Plötsligt förstår jag vad det egentligen innebär att göra film – det handlar om att spara tid i en 

kamera. Jag förstår det på ett sätt som jag aldrig förstått det innan, tack vara denna lilla flicka 

på fem år som inte förstår, men som så gärna vill. Jag har filmat halva mitt liv, i 20 år, hon har 

aldrig filmat. På något sätt lyckas jag övertyga flickan att trycka, vänta och sedan trycka igen. 

Vi tittar nu på den filmade sekvensen tillsammans. Vi ser flickans fötter och hör min röst som 

säger ”Vänta…vänta…vänta…och nu kan du trycka!”. Jag tittar lyckligt på den filmade 

sekvensen och sedan på flickan.  Hon tittar på sekvensen, sedan på mig. Jag ser att hon inte 

förstår varför jag är så glad.  

-Det blev ingen film, säger hon.  

Och då kommer nästa jordbävningsinsikt: ”film” innebär något helt annat i hennes värld. Något 

som kanske har att göra med barnprogram på teve eller popcorn på bio.  

Detta passerade kanske som en vanlig dag på förskolan, en dag bland många, många andra 

dagar för den lilla flickan, men för mig var mötet med henne ett avgörande ögonblick.  
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1.1 Introduktion 
Förr, men inte för särskilt länge sedan, var filmkameran dyr och exklusiv. Den tillhörde en 

profession och en bransch. I kameran rullade filmrullar, som också de var dyra att köpa och 

dessutom dyra att framkalla. På 1940-talet levde filmförfattaren Cezare Zavattini i Italien. Han 

var en av upphovspersonerna bakom filmen Cykeltjuven som än idag tillskrivs stor betydelse i 

filmens historia. Zavattini föreställde sig att en ny tid skulle komma och såg framför sig filmens 

framtida potential: ”Den dag då filmrullar kostar en spottstyver och alla kan skaffa sig en egen 

filmkamera blir filmen ett lika fritt och smidigt uttrycksmedel som alla andra”.1 Zavattinis 

vision om att alla människor skulle ha tillgång till filmkameran har nära nog besannats tack 

vare den digitala utvecklingen. Alla som idag har en mobiltelefon har också en kamera. Det 

kostar snudd på inget att spela in med mobiltelefonen och några knapptryck bort är telefonen 

även ett publiceringsverktyg. Den digitala tekniken innebär möjligheter på flera sätt, bland 

annat att tillgången till information och bilder ökar, men också möjligheten att fler kan bidra 

till informations- och bildproduktionen.2 

Jag som gör den här studien är filmare i grunden och har under de senaste tolv åren arbetat som 

lärare på gymnasie- och universitetsnivå. I ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som startade 

2011 har jag tillsammans med mina kollegor och studenter på Akademin Valand, Göteborgs 

universitet, ställt frågor kring hur filmpedagogiken skulle kunna se ut idag med de möjligheter 

som det digitala ger. Vi har bland annat gett digitala kameror till barn och genom att iaktta hur 

barnen tar sig an kamerorna, varit tvungna att omvärdera våra egna tankar kring filmpedagogik.  

1.1.1	Dubbla	perspektiv	
Min studie har dubbla perspektiv; det konstnärliga/praktiska och det veten-

skapliga/pedagogiska. Jag bär båda perspektiven med mig och blandar verktygen och 

metoderna från de olika sätten att se och arbeta. Det dubbla perspektivet är inte en enkel hållning 

och det har ingen färdig form att placera arbetet i. Mina lärare Ulla Lind och Anette Göthlund 

har uppmuntrat mig och mina klasskamrater att arbeta i det dubbla perspektivet samtidigt som 

de problematiserar det:  

 
There is still a lack of academic investigation of this double perspective, where research questions 

are investigated with methods based in both scientific and artistic practices. Standards for 

academic writing separate written theses from artistic work. Therefore we realize the importance 

                                                             
1 Zavattini, Cezare, ”Tankar om filmkonsten”, Filmstilar – från Meliès till Truffaut, s. 146-163, 1977.  
2 Wilson, Carolyn m.fl. (red.) Media and information Literacy - Curriculum for teachers, UNESCO, Paris, 2011, s. 
121. 
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of exploring what happens when these different practices work together and construct new 

performative knowledge within student theses.3  

 
På så sätt blir det dubbla perspektivet i sig en undersökning och jag tänker på det dubbla 

perspektivet som performativt; det görs och hittar sin form, blir till, under arbetets gång, genom 

görandet och genom tänkandet i och kring görandet. 

 

Mitt arbete under masterutbildningen handlar om filmpedagogik i en digital era och kommer 

att redovisas i denna text som ska synliggöra och kommunicera vad jag gjort och sätta in det i 

en forskningskontext. Titeln har en underrubrik - att sätta barnen och kameran i centrum, vilket 

också är ett förslag på en möjlig väg att gå vidare med filmpedagogiken. Arbetet med att sätta 

barnen i centrum för filmpedagogiken presenteras här i texten. Den andra möjliga vägen, där 

jag sätter kameran i centrum, prövades på Konstfacks vårutställning 2017, där jag gjorde en 

workshop inne i en camera obscura (se bilden nedan), vilket också utgjorde den gestaltande 

delen av mitt masterprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                             
3 Göthlund, Anette & Lind, Ulla, ”Intermezzo – A performative research project in teacher training” International 
Journal of Education through Art, 6(2), s. 197-212, 2010, s. 199. 
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1.2 Bakgrund 
Denna studie befinner sig inom forskningsområdet visuell kultur där forskare är eniga om att 

de flesta människor i västvärlden lever i en ”bildintensiv värld” och att ”vi tar del av världen i 

huvudsak genom bilder”.4 Irit Rogoff, som är en tongivande forskare på området menar att 

bilderna vi ser påverkar hur vi definierar världen och att bilderna på så sätt bidrar till 

konstruktionen av den sociala verkligheten.5 Rogoffs tankar kan ställas i relation till att barn 

mellan 13-16 år i Sverige år 2017 uppger att de ser på film/videoklipp i huvudsak på internet 

mellan 60-90 minuter per dag.6  

Den franska filosofen Bernard Stiegler har länge intresserat sig för teknikutvecklingens roll 

samt hur den ökande bildkonsumtionen påverkar människans verklighetsuppfattning och 

minne. Stiegler menar att vi människor tar till oss film och rörliga bilder så att de blir lika starka 

som minnen från egna förstahandsupplevda erfarenheter.7 Filmvetaren Trond Lundemo bygger 

vidare på Stieglers resonemang:  

De rörliga bildernas tekniker utgör själva förutsättningen för vår verklighetsuppfattning, eftersom 

vår erinring i så hög grad är formad av medierade händelser att det inte längre existerar några 

absoluta skiljelinjer i minnet mellan egna upplevelser och vad man sett på tv eller bio.8 

Vad händer egentligen med verklighetsuppfattningen hos barn och ungdomar som ser så mycket 

rörlig bild som de själva uppger att de gör idag? Var lär sig barn och ungdomar att avläsa och 

förhålla sig till alla de bilder de ser? 

En skillnad i Sverige idag, jämfört med tidigare när ungdomarna främst tittade på tv, var att det 

då fanns tydliga regler exempelvis kring reklam riktad mot barn. På internet finns inga sådana 

tydliga riktlinjer och regler och reklam riktad mot barn smyger sig in genom rörliga bilder i 

bloggar och vloggar och i samband med videoklipp. Inom forskningsområdet visuell kultur och 

                                                             
4 Bendroth Karlsson, Marie, ”Om barn och bilder – en historisk tillbakablick”, Bild, konst och medier för yngre 
barn, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 19. 
5 Rogoff, Irit, ”Studiing visual culture”, The Visual Culture reader, Routledge, London & New York, s. 10-11, 
1998, s. 15.  
6 Statens medieråd, ”Barn unga och medier”, 2017, s 20.  
7 Stiegler, Bernard, ”Ur filmens tid”, Konst och film Del 2, Skriftserien Kairos, 9(2), Raster Förlag, Stockholm, 
2004.  
8 Lundemo, Trond (red.), ”Introduktion: att tänka i de intelligenta maskinernas tidsålder”, Konst och film Del 2, 
Skriftserien Kairos, 9(2), Raster Förlag, Stockholm, 2004, s. 24. 
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inom den bilddidaktiska forskningen råder närmast konsensus kring att det idag är angeläget att 

barn och unga lär sig förhålla sig till visuellt medierad information.9 

Utanför forskningsområdet visuell kultur är inte alla eniga om vad denna utveckling egentligen 

innebär för exempelvis förskola och skola. Politiskt har det under de senaste åren talats om hur 

viktigt det är med svenska, matematik och naturvetenskap och om att programmering ska in i 

Läroplanerna. Få pratar ännu om att stärka bildämnet i den svenska skoldebatten.  

1.2.1	Filmpedagogik	
I Sverige börjar forskning kring filmpedagogik växa fram, men området är fortfarande 

begränsat, kanske på grund av att film inte finns som ett ämne i svenska grundskolan. 

”Forskning som fokuserar specifikt filmens pedagogiska möjligheter är ett begränsat men 

växande akademiskt fält.”10 Joanna Black, professor i konstnärligt lärande i Kanada, beskriver 

utmaningarna i att filma i skolan. Trots att den digitala tekniken är enkel och tillgänglig och att 

ungdomarna själva filmar mycket på sin fritid, saknas stöd i form av forskning och ett 

pedagogiskt ramverk kring tekniken och hur den ska användas i skolans kontext.11  

I den svenska förskolans läroplan nämns inte ordet ”film”. Den närmaste formuleringen är: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier 

samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”.12  I grundskolan finns inte 

film som ett eget ämne, men ingår däremot i skrivningar i ämnet bild i grundskolans läroplan:  

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas 

och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, 

design, konst, arkitektur och miljöer ingår.13  

                                                             
9 Karlsson Häikiö, Tarja, ”Barns visuella lärande och grafiska framställning”, Bild, konst och medier för yngre barn, 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 23. 
10 Halkawt, Kaly, ”Forskningsöversikt”, Introduktion till filmpedagogik – vita duken som svarta tavlan, 2 uppl., 
Gleerups Förlag AB, Malmö, 2014, s.27. 
11 Black, Joanna, ”Model New Media/Video Programs in Arts education: Case Study Research” International 
Journal of Education & the Arts, 15 (6), s.1-25. 2014, s. 2. 
12 Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016, (SKOLFS 1998:16), Stockholm: Utbildningsdepartementet, 
Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2016, s. 10. 
13 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2016, Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2016, s. 28.  
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På gymnasienivå finns kurser som ”film- och tv-produktion 1”, ”film- och tv-produktion 2”, 

”filmproduktion” och ”manus för film och tv”, men dessa kurser är valbara och ges inte 

överallt.14  

De senaste åren har intresset för film och filmpedagogik ökat och under 2016 skrev regeringen 

en proposition som reglerar den nya statliga filmpolitiken. Mål nummer 5 i propositionen lyder: 

”Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget 

skapande.”15 I skrivande stund bearbetar den svenska regeringen en utredning kring 

Kulturskolan som föreslår att film ska få större plats i Kulturskolan och beskriver filmkunnighet 

som viktig för demokratin.16  

1.2.2	Medie-	och	informationskunnighet	
Internationellt ökar intresset för kunskapsutveckling kring film och bilder under paraply-

begreppet Medie- och informationskunnighet, förkortat MIK. UNESCO som är FN:s organ för 

utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, argumenterar för MIK genom att referera till 

de grundläggande mänskliga rättigheterna kring åsikts- och yttrandefrihet och uppmuntrar alla 

världens länder att ta fram nationella riktlinjer för hur MIK ska kunna skrivas in i alla 

utbildningssystem.17  

 

I den svenska versionen av UNESCO:s ramverk skriver Ulla Carlsson från Nordicom att trots 

att Sverige är ett av de mest teknikintensiva länderna i världen så är utbildningen i MIK 

fortfarande starkt eftersatt i skolan. ”Skillnaden mellan olika skolor är stor och många gånger 

synes undervisningsområdet fortsatt vara överlämnat till ett antal eldsjälar. Avsaknaden av en 

nationell policy på området är djupt oroande.”18  

 

UNESCO delar upp MIK i tolv olika fokusområden varav Informationskunnighet och Digital 

kunnighet är två. Underligt nog finns inget eget fokusområde för bild, men däremot ett för film; 

cinema literacy, som på svenska översätts till filmkunnighet.19 

                                                             
14 Film- och tv-produktion, ämne i Gymnasieskolan, 2011.  
15 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, Regeringens proposition 2015/16:132, s. 19. 
16 En inkluderande Kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). 
17 Wilson, Carolyn m.fl. (red.), 2011, s. 24. 
18 Carlsson, Ulla, (red.) ”Medie- och informationskunnighet i nätverksamhället - Skolan och demokratin – 
UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning – Analyser och reflektioner”, Nordicom, Göteborgs universitet, 
2013, s. 7. 
19 Ibid., s. 25. 
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1.3 Syfte 
Det ovan beskrivna ökande intresset för filmpedagogik kopplat till den nya tekniska 

utvecklingen, innebär att det föreligger en möjlighet att formulera en ny filmpedagogik som 

utgår från den samtida digitala situationen. Som filmare, med utbildning i den analoga 

filmtekniken, tänker jag att en av förutsättningen för att formulera en ny filmpedagogik, kan 

vara att synliggöra gamla filmpedagogiska konventioner och ifrågasätta deras värde idag. En 

del av filmpedagogikens konventioner ligger kvar sedan tekniken och arbetsprocesserna var 

analoga, dyra, exklusiva och omständliga. Hänvisningar till denna föråldrade syn på film och 

filmande används än idag som argument för att små barn inte ska lära sig att göra film, eftersom 

det sägs vara för svårt och krävande. Det behöver inte vara så om vi anpassar pedagogiken till 

den nya tekniken som nu är digital, enkel, billig och tillgänglig.  

Syftet med denna studie är att undersöka filmande och filmpedagogik genom att sätta barnen 

och kameran i centrum för min undersökning. Genom detta vill jag identifiera och pröva de 

aspekter som framträder; dels de filmpedagogiska konventioner som eventuellt hindrar 

utvecklandet av en ny syn på filmpedagogik, samt de aspekter vilka har potential att bilda 

utgångspunkter i formulerandet av en ny filmpedagogik.  

 

1.4 Frågeställningar 
Vad gör barn med den digitala kameran när de får möjligheten att utforska den? 

Vad synliggör barns utforskande av och med den digitala kameran i förhållande till traditionella 
filmkonventioner och traditionell filmpedagogik? 

Vilka aspekter i det barnen gör med kameran har potential att bilda utgångspunkter i 

formulerandet av en ny filmpedagogik? 

Vilka samtal kring film blir till i anslutning till camera obscura och vad säger dessa om 
förståelsen av film och filmpedagogik idag? 
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2 Empiri 
Min empiri består av material från två olika workshops. Den ena workshopen gjordes med barn 

i januari 2011. Det andra är från mitt gestaltande arbete på Vårutställningen på Konstfack i maj 

2017, då jag gjorde en workshop i en camera obscura.  

2.1 Söndagsskolan 
Det ena empiriska materialet består av dokumentation från en workshop med barn som 

genomfördes söndagen den 29/1 2011. Det finns 58 minuters filmad dokumentation av 

workshopen, men också material i form av bilder och filmsekvenser som barnen själva gjort.20 

I bilaga 1, sist i denna text, finns en sammanställning av bilder och text som beskriver vad som 

hände under workshopen, som jag här kallar Träff 1.  

Träff 1, var den första i en serie workshops inom det pedagogiska utvecklingsprojektet 

Söndagsskolan som pågick under 2011-2012.21  Projektet finansierades av Konstnärliga 

fakulteten på Göteborgs universitet och innebar att barn kom till Filmhögskolan på söndagarna 

för att lära sig filma.22 Vi var en liten redaktion av lärare och studenter som tillsammans 

planerade, genomförde, dokumenterade och utvärderade arbetet i projektet. 

Workshopen Träff 1 är det absolut första steget jag tog som filmpedagog med små barn. Innan 

hade jag undervisat elever på gymnasiet och studenter på universitetet, men aldrig små barn. 

Just den här workshopen har kommit att bli en viktig utgångspunkt för mig. Jag inte gått tillbaka 

på djupet till detta material, trots att jag idag fortfarande gör likadant som vi gjorde då. Att 

återvända till pedagogisk dokumentation är något forskaren Hillevi Lenz Taguchi skriver om 

som en metod för att kritiskt reflektera kring praktiken: ”det verkar som om befintliga 

handlingsmönster och rutiner blir förkroppsligade i pedagogen efter en tids arbete i 

praktiken.”23 Att gå tillbaka till detta material är alltså ett sätt för mig att försöka genomlysa en 

oformulerad kunskap som har blivit grundläggande i min pedagogiska praktik. Jag vill 

undersöka om det genom att gå tillbaka till dokumentationen går att få fatt i aspekter som jag 

                                                             
20 För en kortare sammanställning av dokumentationen: https://vimeo.com/218265775 
Lösenord: Filmpedagogik123. 
21 Några av de personer som startade Söndagsskolan arbetade sedan vidare med projektet och grenades ut i 
olika verksamheter, exempelvis Barnfilmskolan: www.barnfilmskolan.se och Forum för visuell praktik: 
https://visuellpraktik.se.  
22 Filmhögskolan heter sedan 2012 Skademin Valand. https://akademinvaland.gu.se. 
23 Lenz Taguchi, Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation, 2 uppl., Gleerups, Malmö, 2013, s. 36.  
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kan ta fasta på framåt, i arbetet med utvecklandet av en ny filmpedagogik som utgår från den 

digitala tekniken.  

2.2 Workshop i camera obscuran 
Under Konstfacks vårutställning i maj 2017 fick jag låna en camera obscura som konstruerats 

av Kalle Boman och Anna Sohlman. De hjälpte mig att installera den utomhus, utanför 

Konstfack.  

Camera obscuran är 2,5 meter lång, 1,3 meter bred och 2,1 meter hög. Utanpå är den randig och 

ser ut som ett litet tält. På ena kortsidan finns ett hål som släpper in ljus och på andra kort-sidan 

finns en ingång där besökarna kan gå in. Jag bjöd in vårutställningens besökare och andra 

förbipasserande att komma in i camera obscuran och titta på bilden som uppstår i där inne. Jag 

bad besökarna hjälpa mig att komma på ett namn till bilden som uppstår där inne, eftersom den 

inte har ett eget namn. De som ville kunde skriva ner sina förslag i ett block jag hängt upp 

utanför.  

 

Det empiriska materialet från denna undersökning består av erfarenheter från workshopen i 

camera obscuran, samt anteckningar, stillbilder och de insamlade namnförslagen.  
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3 Urval och avgränsning 
Ur det empiriska materialet har jag valt några nedslag som jag vill gå djupare in i för att kunna 

besvara mina frågeställningar. Nedslagen ur materialet från workshopen med barnen handlar 

om sådant som barnen gör, som tydligt synliggör konventioner inom filmande och 

filmpedagogik. Ett exempel på det är när en flicka på egen hand börjar utforska avstånd, vilket 

jag ställer mot det konventionella sättet att tala om bildutsnitt.  

Jag har också valt ut material där barnen provar att filma för första gången. Mötet med flickan 

som beskrivs i inledningen i denna text, där den femåriga flickan visade för mig att det inte är 

självklart att förstå hur en filmar, inträffade långt efter att det material jag tittar på i denna studie 

kom till. Genom mötet med flickan kan jag se med nya ögon på Söndagsskolans material, och 

får syn på att filmandet framstod som abstrakt även för de barnen.  

Jag tittar också på material som visar hur de vuxna framträder i barnens bilder och ställer det 

mot konventionen att vuxna ofta filmar barn, men att barn inte filmar vuxna i lika hög grad, 

samt konventionen att filmpedagogiken ofta lärs ut som något av vuxna bestämt.   

Att titta tillsammans blev också viktigt när jag gick tillbaka till materialet från 2011. Hur såg 

det ut när barnen tittade på en film och sedan på sitt eget sitt material tillsammans med gruppen? 

Detta ställs mot konventionen som råder idag – att barn ofta tittar ensamma framför en skärm. 

Workshopen i camera obscura blev en ingång i filmpedagogiken, där utgångspunkten för 

förskjuts från konventionen: film som en produkt till att verktyget - alltså kameran - sätts i 

centrum. 
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4 Metod och förhållningssätt 
Nedan beskrivs olika aspekter av hur jag samlat in det empiriska materialet samt hur jag 

förhållit mig till de etiska frågor som väckts i samband med detta arbete. Jag beskriver också 

hur jag förhåller mig till pedagogik och vilken analysmetod jag använder i bearbetningen av 

empirin. 

4.1 Visuell och performativ etnografi 
Jag har valt att beskriva min metod som performativ etnografi. Det är en forskningsmetod som 

utöver att observera, transkribera och beskriva världen, också innefattar att göra och att agera.24 

På så sätt tycker jag att den performativa forskningsansatsen liknar en konstnärlig arbetsmetod: 

”The performative is the incessant need to think otherwise, to realize that we are always 

thinking on our feet.”25 Forskaren Norman Denzin beskriver det performativa som att tänka nytt 

gentemot det rådande, genom att tänka i och genom görandet.  

Att använda sig av en etnografisk metod innebär att forskaren själv befinner sig i den miljö som 

studeras. Forskaren är en del av undersökningen och färgar oundvikligen av sig på resultatet. 

Reflexivitet blir ett verktyg för att komma åt en kritisk distans genom att forskaren försöker 

vara transparent med de egna tankarna och sin egen påverkan. Reflexiviteten innebär också att 

forskaren tittar tillbaka på sig själv.26  

Forskningsmetoden performativ etnografi kan länkas till critical pedagogy, där pedagogiken 

har till uppgift att mobilisera personer att synliggöra och förändra de rådande sociala 

maktrelationerna.27 Arbetetsättet med Söndagsskolan blev ett sätt att rucka på makt-relationerna 

mellan barn och vuxen, mellan lärare och elev, mellan expert och novis eftersom en av 

grundtankarna med Söndagsskolan var att lämna över kameran och initiativet till barnen och att 

vi filmare/vuxna, skulle ta ett steg tillbaka och lära oss om film och få syn på våra egna 

föreställningar om film, genom det vi såg att barnen gjorde. Inne i camera obscuran använde 

jag ett liknande pedagogiskt grepp. Besökarna kom i den mörklagda camera obscuran och 

kunde själva undersöka bilden genom att flytta ramen som bilden landade på. Genom att röra 

ramen närmare eller längre från linsen kunde besökarna själva bestämma vad i bilden som 

                                                             
24 Denzin, Norman K, Performance ethnography -Critical pedagogy and the politics of culture, SAGE, London, 
2003, s. 493. 
25 Ibid., s. 172. 
26 Aull Davis, Charlotte, Reflexive ethnography - A guide to researching selves and others, New York: Routledge, 
2008. 
27 Lind, Ulla, ”Visual and performative ethnography – Negotiating pedagogy in visual arts education and cultural 
practices, Conversations on finnish art education, Aalto ARTS Boooks, Helsingfors, s.172 – 187, 2015, s. 172. 
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skulle vara skarpt och vad som skulle vara ur fokus. Samtalen under workshopen styrdes i hög 

grad av hur besökarna själva associerade och funderade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När forskaren Anette Göthlund skriver om visuell performativ etnografi, menar hon att det 

innefattar ett förhållningssätt där forskaren är rörlig och flexibel i en växelverkan mellan att 

lyssna, berätta, visa och visualisera.28 Jag känner igen mig i den beskrivningen. Både i 

Söndagsskolan och i workshopen i camera obscura bygger insamlingsmetoden av mitt 

empiriska material på ett samspel mellan mig och de personer jag möter. Forskaren Ulla Lind 

menar att fokus i visuell performativ etnografi ligger på undersökande i hur något blir till genom 

görandet i det pågående nuet och innefattar den osäkerhet som uppstår i det. Detta kräver att 

forskaren är rörlig och flexibel och kan röra sig mellan olika subjektspositioner, såsom mellan 

konstnärens, pedagogens och forskarens. Metoden innebär att vara en, men att bära flera 

positioner, roller och möjliga blickar i en och samma kropp samtidigt.29  

                                                             
28 Göthlund, Anette, ”On location: visual ethnography and a performative approach in art education, Edge: 20 
essays on contemporary art education, Multivers Academic, Köpenhamn, s. 95-103, 2015, s. 95. 
29 Lind, Ulla, 2015, s. 176-177. 
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4.1.1	A/r/tography	
Under min masterutbildning har jag uppmuntrats att aktivera ett dubbelt perspektiv som består 

av ett konstnärligt och ett vetenskapligt förhållningssätt. En forskningsmetod som aktiverar det 

dubbla perspektivet är A/r/tography, som uppstår i sprickor och mellanrum,  in-between, olika 

forskningsfält och som använder verktyg och metoder från filosofi, fenomenologi, 

utbildningsvetenskap, didaktik, feministisk teori och konstnärliga praktiker.30 I mitt arbete ser 

jag A/r/tography och den visuella performativa etnografin som överlappande eftersom de har 

samma utgångspunkter: de är praktik- och processbaserade och handlar om att tänka nytt, de är 

en innovativa, performativa metoder snarare än uttolkande.31 A/r/tography förtydligar de tre 

positioner och blickar jag rör mig mellan i denna studie: lärarens, konstnärens och forskarens.32 

I mitt fall är konstnären lika med filmaren, då blir de tre positionerna: lärarens, filmarens och 

forskarens. Både det empiriska materialet från Söndagsskolan och materialet från workshopen 

i camera obscura är insamlat genom att jag iscensatt pedagogiska situationer utifrån min 

yrkeserfarenhet som filmare och lärare. I skrivandet, när jag tittar på materialet prövar jag, 

utöver de andra två positionerna, även en position som forskare.  

4.2 Pedagogiska förhållningssätt 
Idén om Söndagsskolan kom från vår professor Kalle Boman, som är en betydande person inom 

den svenska filmen.33 Boman drev en söndagsskola för barn redan på 1990-talet i Länna-

Atljéerna i Stockholm. Filmarbetarna på ateljén bjöd in barn som skulle lära sig att filma och 

behandlade barnen med precis samma allvar som de beställare av reklamfilm, som annars kom 

till ateljén. Barnen hade idéerna och Boman och hans kollegor såg till att idéerna förverkligades. 

20 år senare initierade alltså Kalle Boman en liknande idé på ett universitet i Göteborg. Hans 

tanke med projektet innebar ett dubbelt lärande, ett lärande som riktades åt två håll samtidigt: 

barnen skulle lära sig att filma och vi lärare och studenter, som alla redan är filmare, skulle lära 

oss om vår egen filmiska praktik, genom att möta barnen i görandet. 

Vår ambition i Söndagsskolan var att bemöta barnen som filmare, det vill säga att mötet med 

barnen i högsta möjliga mån skulle ske filmare emellan och alltså inte som ett möte mellan 

expert och novis. Föräldrarna skulle vara assistenter till sina barn. Barnens idé och vision skulle 

                                                             
30 Irwin, Rita m.fl. ”The rhizomatic relations of a/r/tography”, Being with a/r/tography. Rotterdam: Sense 
Publishers, 2008, s. xix. 
31 Ibid., s. xix. 
32 Ruth Nicole m.fl. (red.), Disrupting qualitative inquiry: possibilities and tensions in educational research, New 
York: Peter Lang., 2014, s. 110. 
33 För mer info om Kalle Boman: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalle_Boman 
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gå först, vi vuxna; både föräldrar och pedagoger skulle vara behjälpliga i att förverkliga barnens 

idéer. Vår ambition var att hitta ett förhållningssätt som gjorde att barnen vågade ta initiativ och 

arbeta på allvar med sina idéer, liknande det Hillevi Lenz Taguchi beskriver:  

Barnen måste våga tro på sina egna teorier, men också våga förkasta dem. Det barnet säger är inte 

alltid rätt eller fantastiskt, utan kan alltid sättas i relation till något annat så att barnet självt kan se 

och säga att en annan lösning eller ett annat svar kan vara bättre.34  

När vi pedagoger gav övningar till barnen ville vi erbjuda en tydlig ram. Ett exempel under 

första workshopen är övningen Porträttet där vi sa ”- Nu ska du ta en bild på din förälder”. I 

instruktionen ingick att vi uppmuntrade barnet att ta initiativet till hur mamman eller pappan 

ska sitta, ligga eller vad föräldern ska ha på sig och göra när bilden tas. Inramningen skulle 

avgränsa och samtidigt bjuda in till ett eget utforskande. Instruktionen skulle vara konstruerad 

på ett sätt så att den upplevdes öppna upp möjligheter snarare än låsa fast vid ett bestämt rätt 

och fel. Detta sätt att arrangera en pedagogisk situation handlar om att försätta sig och andra i 

ett läge, där alla känner lust att utforska. Det är ett sätt att arbeta som påminner mycket om den 

erfarenhet alla vi pedagoger hade från att arbeta med film.  

Samma förhållningssätt använder jag i workshopen i camera obscuran. Jag ramar in besökarens 

tänkande och associationer genom att bjuda in henne i ett rum för att utforska och samtala kring 

ett visst fenomen. En avgörande nyckel är att jag som pedagog är ärligt intresserad av vad 

personen gör och säger. Detta förhållningssätt fungerar alltså inte med retoriska frågor, 

pedagogen måste vara genuint intresserad av personen som hen möter och vad just den personen 

tänker utifrån sin erfarenhet.  

Att väcka lusten både hos deltagare och hos pedagogen är centralt i detta förhållningssätt. 

Lusten leder oftast in i ett utforskande som är svårt att planera. Det gäller att pedagogerna och 

deltagarna är lyhörda för det oväntade, som konstnären William Kentridge uttrycker det: ”det 

oplanerade ska ha utrymme för det är där konsten föds.”35 Jag tänker på ”konsten som föds” 

som görandet i sig och de nya tankar som uppstår i görandet, genom att vi prövar oväntade och 

nya kombinationer av det redan kända.  

                                                             
34 Lenz Taguchi, Hillevi, 2013, s. 108. 
35 Kentridge, William, Anything is possible, DVD, art21 PBS, 2010. 
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4.3 Barn som medforskare 
Sociologen Pat Thomson, som forskar tillsammans med barn, skriver att vuxna har lätt för att 

förbise barnens perspektiv. Hon menar att barn är högintressanta för forskning och att de borde 

betraktas som experter på sin egen vardag.36 Thomson rekommenderar andra forskare att 

förhålla sig till barn som kompetenta personer: 

Instead of seeing children and young people simply as family members or students or as 

’becomings’, that is, people not yet mature enough to have an opinion or act responsibly, (…) see 

them as competent ’beings’ whose views, actions and choices are of value.37  

Thomson skiljer på forskning med barn och forskning om barn. I forskning med barn är barn 

delaktiga i att ta fram empiriskt material och de betraktas som kompetenta medforskare.38  

Barnen i min studie använde kameran på det sätt de själva ville. De uppmuntrades till att ta 

initiativ till om, och i så fall hur och när kameran skulle användas och vilka bilder som då skulle 

tas och visas för andra. Barnen befann sig i en lärandesituation som planerades av vuxna, men 

där barnen uppmuntrades till att ta över kameran utifrån sitt intresse. Vi vuxna skulle ta ett steg 

tillbaka från vår ”filmexpertis” och intressera oss för vad barnen själva gjorde, utan att korrigera 

och styra, även om jag måste erkänna att det inte alltid var lätt att hålla fast vid den idén i 

praktiken. 

4.3.1	Att	ge	kameran	till	barn	
Att lämna över kameran till personer som normalt inte gör sig hörda är en tradition som bygger 

på Paolo Freires pedagogik. Freire var en pedagog i Brasilien på 1950-talet, där analfabetismen 

var ett demokratiskt problem i landet, eftersom enbart de som var läskunniga hade rätt att rösta 

i de politiska valen.39 Freire utvecklade en visuell pedagogisk metod för att bekämpa 

analfabetismen och för att i förlängningen förändra de förtrycktas livssituation.40 Metoden 

byggde på att Freire ställde frågor och deltagarna tog bilder som svar. Därefter diskuterades 

bilderna i grupp och på så sätt kunde deltagarna börja formulera sig kring hur de tillsammans 

skulle nå förändring.41 Att som forskare ge över kameran till informanter och betrakta dem som 

                                                             
36 Thomson, Pat, ”Children and young people – voices in visual research”, Doing visual research with children and 
young people, Routledge, New York, 2008, s., 2. 
37 Ibid., s., 1. 
38 Ibid., s., 8. 
39 Bjärvall, Katarina, ”De fattigas pedagog”, Pedagogiska Magasinet, 2015. 
40 Freire, Paolo, Pedagogik för förtryckta (8. uppl.), Stockholm: Gummesson, 1976. 
41 Burke, Catherine, ”’Play in focus’ – Children’s visual voice in participative research”, Children and young people 
– voices in visual research, Routledge, 2008, New York, s., 26. 
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experter på sitt eget liv är en metod som idag kallas Photovoice och bygger vidare på Freires 

metod.42  

Men med vilken rätt tar vi vuxna reda på barnens (för oss) gömda världar genom att ge dem en 

kamera så att de visualiserar det för oss? Denna fråga ställer sig Catherine Burke som forskar 

om lärande tillsammans med barn. Hon menar att syftet kan berättiga ett potentiellt intrång i 

barnens värld, om forskaren till exempel vill synliggöra barns gömda världar för att ge dem 

starkare röster gentemot politisk utveckling.43  

A Freiran perspective can remind us of the importance of respecting the richness of children’s 

own culture while revealing tensions arising from unequal relationships of power in the research 

setting.44 

I min studie lämnar jag över kameran till barnen i syfte att få syn på hur filmpedagogiken skulle 

kunna formuleras utifrån barns perspektiv, men Burkes uttalande ovan pekar på en viktig etisk 

aspekt i mitt projekt som handlar om maktrelationerna mellan forskare och barnen. I denna 

studie kommer jag att analysera de bilder och filmsekvenser som barnen själva gjort. Barnen är 

medproducenter av empiriskt material i denna studie och har genomgående betraktats som 

kompetenta medforskare. Däremot har jag i nuläget valt att inte bjuda in de medverkande 

barnen i samtal om det empiriska materialet. Materialet är sex år gammalt och i barnens värld 

är det lång tid som passerat. När vi möttes under workshopen förde vi vuxna och barn 

tillsammans samtal om barnens material, vilket delvis finns bevarat i dokumentationen som 

också ingår i mitt empiriska material. De ojämlika maktförhållandena i min studie består i att 

mina utsagor om materialet står oemotsagda av barnen.  

Nedan följer en beskrivning av andra etiska ställningstaganden som aktualiserats i samband 

med projektets genomförande, med utgångspunkt i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

 
 

                                                             
42 Wang, Caroline, ”Youth Participation in Photovoice as a Strategy for Community Change”, Journal of 
Community Practice, 14:1, s. 147 – 161., 2010, s. 148. 
43 Burke, Catherine, 2008, s., 26. 
44 Ibid., s., 27. 
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4.4 Etik 
Samtliga deltagare i Söndagsskolans workshops har informerats om projektets syfte muntligt 

och via ett skriftligt kontrakt som vårdnadshavarna skrev under vid första träffen. Barnen och 

föräldrarna informerades om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gällde för deras 

deltagande. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Informationen omfattade alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kunde tänkas påverka deras villighet att delta samt att det empiriska materialet 

som producerades under projektet kunde komma att användas och publiceras även i framtida 

studier.  

 

I denna studie väljer jag att publicera bilder där ansikten är synliga. Samtliga inblandade; både 

föräldrar och barn har fått chansen att läsa och godkänna publiceringen av alla bilder i denna 

text. Om någon önskat att en viss bild inte ska publiceras, har jag tagit bort den. En viktig 

princip i mitt arbete är att fotografen anges med namn till varje bild jag använder. Eftersom 

barnen i studien har tagit många av bilderna, anges också deras namn som fotografer, där jag 

alltså bryter mot anonymitetskravet. Även detta har barn och föräldrar godkänt och de bilder 

som de inte ville visa, har tagits bort.  

 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer står att beroendeförhållanden inte bör föreligga 

mellan forskaren och undersökningsdeltagarna.45 I denna studie ingår min dotter som en av 

deltagarna. Hon är beroende av mig eftersom jag är hennes vårdnadshavare och hon ännu inte 

är myndig. Hennes andra vårdnadshavare är tillfrågad och han har godkänt hennes medverkan. 

Min dotter själv godkänner att delta i studien.  

 

I camera obscuran informerade jag besökarna att workshopen var en del av mitt masterabete 

och att det vi sade och gjorde kunde komma att användas i denna text. Alla personer som 

omnämns i texten och alla namnförslag som lämnats in har anonymiserats.  

4.5 Analysmetod  
I bearbetningen och analysen av det empiriska materialet har Ruth Nicole Brown (med flera) 

väglett mig genom deras förhållningssätt: disruptive research. Metoden innebär att leta 

störningar gentemot normer och fasta föreställningar i syfte att rucka på dem.46 Jag har aktivt 

                                                             
45 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: Vetenskapsrådet http://codex.vr.se 
46 Brown, Ruth Nicole m.fl. (red.), 2014, s. 5. 
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letat efter brott och störningar (disruptions) i mitt material. En störning kan vara en situation 

där barns görande bryter mot och därmed synliggör en norm. En norm jag spårat har jag valt att 

benämna som en konvention.  

Lenz Taguchi skriver att ”den dominerande diskursen eller praktiken blir tydlig så snart någon 

på något sätt ifrågasätter den och går i motstånd och kanske skapar en motdiskurs eller en 

motståndspraktik.”47 I min studie är det barnen som skapar de motståndpraktiker vilka synliggör 

de rådande filmpedagogiska konventionerna. Det är viktigt att påpeka att barnen inte är 

medvetna om de rådande konventionerna inom filmpedagogik, så det är alltså inte ett medvetet 

aktivt motstånd mot det rådande som barnen gör.  

5 Teori och tolkningsram 
Det grekiska ordet theoria, betyder "att titta på, vara medveten om, åskåda".48 Jag har valt att 

placera mig teoretiskt, alltså ”att titta på” min empiri med hjälp av A/r/tography och 

teoribildningen posthumanism. 

5.1 A/r/tography 
Inom A/r/tography samspelar teori och praktik. En bild för detta samspel är Gilles Deleuze’s 

och Félix Guattari’s rhizome som är ett nätverk av överkorsande trådar. Rhizomet är rörligt, 

flerdimensionellt och flexibelt och nya kopplingar uppstår hela tiden. För mig blir det ett sätt 

att bryta upp den linjära synen på kunskapsproduktion, det finns ingen början och inget slut, det 

byggs hela tiden kopplingar åt olika håll som skapar ny mening. Rhizomet är också ett sätt att 

lösa upp dikotomin mellan teori och praktik: teori blir inte längre ett abstrakt system som är 

separerat från praktiken.  

In its place, theory is understood as a critical exchange that is reflexive, responsive, relational, 

which is continuously in a state of reconstruction and becoming something else altogether. As 

such, theory as practice becomes an embodied, living space of inquiry.49  

I min undersökning ser jag på teori på det sättet; det är något som sätts i rörelse via praktiken, 

något som är rörligt, som förändras och växer i samspel med praktiken. Teori blir då 

performativt; den görs.  

                                                             
47 Lenz Taguchi, Hillevi, 2013, s. 39. 
48 https://sv.wikipedia.org/wiki/Teori 
49 Irwin, Rita m.fl., 2008, s. xx. 
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5.2 Posthumanism 
Synsättet från A/r/tography överlappar med den posthumanistiska teoribildningen. Cecilia 

Åsberg skriver i inledningen till boken Posthumanistiska nyckeltexter att posthumanismen har 

en performativ, verklighetsskapande ansats:  

Från en processontologisk utgångspunkt, en form av relationell materialism, blir våra sätt att 

berätta och sätta ord (”wording”) på världen också delvis att formge den (worlding). Häri ligger 

också en ”onto-epistemologisk etik”. Med en sådan performativ utgångspunkt blir det viktigt att 

kreativt skriva fram den förändring man vill se i världen.50  

Prefixet post i posthumanismen, anvisar något som kommer efter. Posthumanism kommer efter 

humanismen och tar spjärn mot, utmanar och problematiserar den.51 Den har sprungit fram ur 

och samtidigt utmanat humanvetenskaperna och ”lånar insikter från såväl fysik som feministisk 

teori och filosofi, samhälls- och kulturvetenskap såväl som naturvetenskap.”52 Posthumanismen 

är en motreaktion mot humanismens antropocentrism som sätter människan i centrum. De 

posthumanistiska perspektiven inkluderar det icke-humana såsom natur, djur och teknik och 

menar att vi inte längre kan förneka att människan lever i samspel med hela världen, med 

naturen, djuren och teknologin, i ömsesidiga relationer.53 Genom att välja posthumanismen som 

teoretisk ram kan jag gå förbi människan och människans innovation kameran, och istället gå 

tillbaka till naturen, där jag kan betrakta bilden som uppstår i camera obscura som ett fysiskt 

fenomen som uppstår av sig själv, oberoende av människan. Med den posthumanistiska teorin 

som ram kan jag inkludera den icke-humana världen som en agent i kunskapsproduktionen. 

Posthumanismen handlar om att töja på begrepp och omförhandla begrepp. Jag tänker, den kan 

väl också handla om att synliggöra luckor där det saknas begrepp.  

En av posthumanismens nyckelfigurer är feministen Donna Haraway vars begrepp ”situerad 

kunskap” synliggör att kunskap och lärande är beroende av vem du är, var du är, med vilka du 

är och vilka erfarenheter du bär med dig. Haraways synsätt sätter anspråk på objektiv kunskap 

ur spel och öppnar upp för perspektiv såsom feminism och postkolonialism. Att använda 

posthumanistisk teori i min text är ett sätt att utmana de vuxnas tolkningsföreträde och öppna 

upp för barnens perspektiv inom filmpedagogiken. Tarja Karlsson Häikiö som forskar inom 

                                                             
50 Åsberg, Cecilia, ”Läskunnighet bortom humanioras bekvämlighetszoner - En inledning”, Posthumanistiska 
nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 11. 
51 Bergstedt, B. (red.), Posthumanistisk pedagogik – Teori och forskningspraktik, Falkenberg: Gleerups AB, 2017, 
s.,11. 
52 Åsberg, Cecilia, 2012, s. 15. 
53 Ibid., s. 9 -12. 
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bild i förskola, skriver i en av sina texter att posthumanistiska teorier kan användas i förskolan 

som ”traditionellt byggt in värderingar av stabilitet, tidsmässiga rutiner och fasta föreställningar 

om barnets utveckling och mognad” i sin verksamhet.54 Karlsson Häikiö menar att de 

posthumanistiska teorierna, genom sin beskrivning av ständig tillblivelse och förändring, kan 

synliggöra och luckra upp de fasta föreställningarna.55 Precis som förskolan byggt in stabilitet 

och fasta föreställningar så har filmpedagogiken också gjort det i form av tydliga konventioner. 

Det är den stabiliteten jag nu skulle vilja rucka på genom att låta barnen visa vägen.  

Min text handlar om lärande och där innebär en posthumanismens ansats att teknik och rum har 

agens, att det relationella är viktigt för lärande och att konventioner kring makt och hierarkier 

ifrågasätts. 

5.3 Teoretiska begrepp och analysverktyg 
Begrepp som blir viktiga för analysen av min empiri är performativitet, agens, intra-aktion och 

tillblivelser.  

Eftersom jag samarbetar med små barn blir görandet, det performativa centralt. Vi gör 

tillsammans och genom görandet ställs frågor som besvaras genom annat görande. Det är ett 

slags samtal som görs i samspelet mellan personerna och tekniken. I den posthumanistiska 

teorin ifrågasätts en linjär tidsuppfattning och istället blir begrepp som samtidighet och 

tillblivelser viktigare. Parallella processer pågår och böljar fram och tillbaka. Människor, rum 

och teknik intra-agerar och det är självklart att både saker och platser har agens, det vill säga 

påverkar det som händer. Jag låter forskaren Lena O Magnussons beskrivning av en 

förskolemiljö där barnen använder kameror bli en bild av det jag ser i mitt empiriska material:  

Både barnen, pedagogen och kamerorna blir till under den gemensamma visuella händelsen, där 

vävs användande och tillblivelse samman. Agentskapet hos kameran, barnen, pedagogen och 

platsen är intra-aktiva i samspelet mellan och med varandra, och det går att förstå dem som att de 

alla är aktiva i det gemensamma samskapandet, meningsskapandet och lärandet.56 

                                                             
54 Karlsson Häikiö, Tarja, ”Dokumentation, transformation och intramodala materialiseringar”, Posthumanistisk 
pedagogik – Teori och forskningspraktik, Gleerups AB, Falkenberg, 2017, s. 59. 
55 Ibid., s. 59. 
56 Magnusson O, Lena, ”Digitalkameran som agent i förskolans verksamhet”, Bild, konst och medier för yngre 
barn, Studentlitteratur, Lund, s. 119 – 132 2014a, s. 120. 
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6 Tidigare forskning 
Jag börjar med att göra en övergripande skiss över området visuell kultur för att sedan gå in 

mer specifikt på forskningsstudier där filmande eller kameran är ett viktigt verktyg.  

6.1	Visuell	kultur	

En grundhållning i forskningen inom visuell kultur är att vi idag lever i en bildintensiv värld, 

där bilder påverkar oss människor och därmed det samhälle vi gemensamt gör. En av de 

namnkunniga forskarna på området är Nicholas Mirzoeff som påminner oss om att bilder på 

intet sätt är ofarliga och har bland annat använts för att saluföra en rasistisk människosyn i den 

västerländska historien:  

(…) the futile quest to visualize racial differ- ence was a key part of Western visual culture 

throughout the modern period and its effects are only too apparent in contemporary everyday life. 

Are there non- racialized ways of looking at people? 57  

Själva blicken har synliggjorts och problematiserats som ett maktinstrument genom den 

feministiska och queera teorin, samt genom postkolonial forskning och har på så sätt kritiskt 

fördjupat forskningsområdet visuell kultur.58 Det som står på spel i forskningsfältet idag, enligt 

forskaren Irit Rogoff, är politiska frågor som berör vem som får yttra sig om vad.59  

6.2 Filmpedagogik 
En svensk doktorsavhandling där elevers arbete med film studeras, är Fredrik Lindstrands Att 

göra skillnad från 2006. Lindstrand skriver om tre aspekter av lärandet; dels gestaltandet, alltså 

att lära sig göra film, dels att lära sig om film och dels att lära sig om något genom film.60 Att 

lära sig genom film kan handla om antingen att titta på film och lära sig något om ett visst 

fenomen utifrån det, eller att lära sig om ett visst fenomen genom att göra film om det. I denna 

studie fokuserar jag forskningsstudier som handlar om att lära sig göra film och att lära sig 

genom film.  

6.2.1	Filmpedagogik	i	en	digital	era	
Idag finns inte film som ämne i svenska grundskolan, men på fritiden är det vanligt att barn och 

ungdomar gör film som de publicerar genom olika digitala kanaler. Statens medieråd visar i sin 

undersökning Barn unga och medier att barnen i åldern 13-16 år, framförallt flickor, filmar och 

                                                             
57 Mirzoeff, Nicholas (red.), The Visual Culture reader, Routledge: London & New York, 1998, s. 281. 
58 Ibid., s. 391. 
59 Rogoff, Irit, 1998, s. 10-11. 
60 Lindstrand, Fredrik, Att göra skillnad: representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och 
berättande med film, HLS förlag, Stockholm, 2006, s. 20. 
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tar mycket bilder som de publicerar på sociala medier.61 Ulrika Sjöberg, som studerar barns 

digitala praktiker, beskriver barn som filmar fritiden och frågar dem hur de lär sig. Svaren hon 

får är att de lär sig hemma av andra barn, syskon och kompisar genom att observera och härma. 

I intervjuerna berättar barnen att föräldrarna inte är till stor hjälp, utan tvärtom är det barnen 

som ofta får lära föräldrarna.62 Sjöberg skriver att detta vardagslärande bygger på nätverkande 

och att barnen lär av och med andra barn. Det är ett kollektivt lärande som påverkar barnens 

syn på lärande i skolan, vilket fortfarande ofta är präglat av att läraren är ensam expert. På 

fritiden bygger barnen en kollektiv intelligens med plats för många experter som gemensamt 

löser problem och: ”Kollektiv intelligens utmanar det så kallade ”expertparadigmet” och utgår 

från premissen att ingen vet allt, men alla vet något.”63 Fredrik Lindstrand (m.fl.), Sjöbergs bild 

genom sin studie om hur unga skandinaviska filmare lär sig filma och tillägger att tuturials på 

internet har stor betydelse för ungdomarnas lärande.64 

Enligt aktuell svensk forskning, byggs alltså lärande kring filmande i huvudsak upp av barnen 

och ungdomarna själva utanför skolan. Studier inom den internationella forskningen bekräftar 

denna bild. Trots att tekniken är enkel och tillgänglig, tar det tid för skolan att börja använda 

den. Joanna Black, en kanadensisk forskare, sätter video inom bildämnet i skolan i ett historiskt 

perspektiv och skriver att teknik; först teve och radio och därefter datorer och internet, har 

omgärdats av förhoppningar om förändring i undervisningen. Trots det har tekniken ofta 

lämnats åt sidan på grund av att lärarna inte vet hur de ska använda den. Black menar att lärarna 

behöver hjälp från forskningen om hur tekniken kan gynna lärande och kanske också, varför de 

ska undervisa med hjälp av den nya tekniken.65 

6.2.2	Film	
Innan jag skriver vidare måste jag stanna upp och problematisera själva ordet film. Vad är det 

egentligen som menas med film? När jag läser den svenska regeringens proposition om den nya 

svenska filmpolitiken, ser jag att de definierar film ömsom som konstform och ömsom som 

näringsverksamhet.66 I grundskolans läroplaner nämns film inom ämnet bild som något som 

                                                             
61 Statens medieråd, 2017b, s. 20. 
62 Sjöberg, Ulrika, ”Den nätverkande medborgarkulturen – Barns digitala praktiker och vardagskreativitet”, 
Medie- och informationskunnighet i nätverksamhället - Skolan och demokratin – UNESCOs ramverk för lärare 
och lärarutbildning – Analyser och reflektioner, Nordicom, Göteborgs universitet, 2013, s., 51. 
63 Ibid., s. 53. 
64 Lindstrand, Fredrik m. fl., ”Methodologies for tracking learning paths: designing the online research study 
Making a filmmaker, MedieKultur: Journal of media and communication research, 25:46, s. 73-85, 2009. 
65 Black, Joanna, 2014. 
66 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, Regeringens proposition 2015/16:132. 
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ingår i visuell kultur som barnen ska ta del av.67 Där tolkar jag film som en konstform som ingår 

i ett kulturarv.  Ordet ”filmande” ingår också i ett av målen i ämnet bild i årskurs  

4-6.68 I Förskolans läroplan nämns inte film, men det står att barnen ska utveckla intresse för 

utövandet inom olika medier och bild, och fokuserar förmågan att tolka och samtala om det.69 

Gymnasiets ämnen som handlar specifikt om film och tv-produktion skriver fram film som en 

produkt med bestämt definierade former för hur denna produkt framställs.70 Ett exempel på en 

sådan syn på film läser jag också i medieforskaren David Buckinghams bok Media education 

där han i ett avsnitt beskriver att barnen ska lära sig hur en dokumentärfilmsproducent pitchar 

in sina projekt för ett tv-bolag.71 Pedagogiken handlar alltså i det fallet om att lära ut för film-

branschen specifika former hur yrkesverksamheten bedrivs inom filmområdet, där film är en 

produkt som ska säljas till ett tv-bolag.  
 

I inledningen till Introduktion till filmpedagogik beskriver Per Eriksson film som en berättar-

form, där filmens historia startar med den första publika biovisningen, organiserad av Bröderna 

Lumière i Paris 1895.72 Eriksson jämför också läskunnighet i text med läskunnig-heten i film 

och skriver fram den senare som en demokratisk angelägenhet i dagens bildtäta samhälle.73 

Detta är också något som UNESCO arbetar aktivt med sedan de initierade MIK-begreppet, där 

filmkunnighet ingår som en av 12 kunnigheter på området. Men hur definierar då UNESCO 

film i sin filmkunnighet?   

 
”Film is one of the most powerful media of the last hundred years, with mass audiences around 

the world. In recent years, television and the Internet have also reached a huge public in many 

parts of the world. At the same time, books remain a significant source of ideas and information. 

All four media and information providers can play a significant role in shaping how a society 

understands itself by telling national stories and promoting particular versions of national history. 

An important part of media and information literacy (MIL) is understanding how these media 

shape our sense of the world we live in.”74  

 

                                                             
67 Läroplan för grundskolan, 2016, s. 28. 
68 Ibid., s., 29. 
69 Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016. 
70 Film- och tv-produktion, ämne i Gymnasieskolan, 2011.  
71 Buckingham, David, Media education: literacy, learning and contemporary culture, Graphicraft Limited, Hong 
Kong, 2003, s. 69. 
72 Eriksson, Per, ”Introduktion till filmpedagogik”, Introduktion till filmpedagogik – vita duken som svarta 
tavlan, Gleerups Förlag AB, Malmö, 2014, s. 16. 
73 Ibid., s. 17. 
74 Wilson, Carolyn m.fl. (red.), 2011, s. 96. 



 28 

Enligt denna beskrivning är film alltså ett av flera medier som spelar en betydande roll när det 

gäller hur vi formar vår världsbild. En annan lite mer teknisk definition av film, i UNESCO’s 

skrivningar lyder så här: ”A form of entertainment that enacts a story by a sequence of images 

and sound, giving the illusion of continuous movement.”75 I denna definition är film lika med 

en form av underhållning.  

 
På Akademin Valands filmenhet på Göteborgs universitet, pågår sedan några år tillbaka ett 

intensivt arbete med att försöka formulera vad film är. På hemsidan för det internationella 

masterprogrammet i filmisk gestaltning står följande formulering:  

 
”Att filma är att spara och förmedla mänsklig erfarenhet. Konstnärligt masterprogram i film 

vänder sig till dig som arbetar med kameran som centralt verktyg i den egna konstnärliga 

praktiken.  Utifrån ditt eget intresse och tematik utvecklar du metoder för att undersöka frågor i 

och genom film. Detta sker genom ett utforskande och reflekterande praktiskt arbete tillsammans 

med lärare och andra studenter i relation till den omgivande verkligheten, samhället och 

samtiden.”76 

Med den definitionen blir film är alltså en konstnärlig praktik, en metod, något en gör, där 

kameran blir det centrala verktyget.  

 

6.3 Kameran som centralt verktyg 
Med den digitala utvecklingen förändras tekniken. De digitala kameror som i huvudsak 

aktiveras i pedagogiska forskningsstudier idag kan både ta stillbilder och filma. Därför har jag 

valt att inte enbart titta på forskning kring filmpedagogik, utan inkluderar också studier där 

kameran står i centrum för undersökningen oavsett om deltagarna använder kameran för att 

filma eller ta stillbilder. Det är pedagogiken kring kameran och förhållningssättet till kameran 

som jag är intresserad av i dessa studier.  

6.3.1	Camera obscura	
Camera obscura betyder mörkt rum och är ett verktyg för att iscensätta ett fenomen som annars 

uppstår av sig själv i naturen, till exempel i grottor eller inne i en trädstam.  

                                                             
75 Ibid., s. 184. 
76 https://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?programid=K2MAF 
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Illustrationen till vänster visar det 

fenomen som uppstår inne i camera 

obscura.77 Solen lyser på trädet, 

ljusstrålarna studsar från trädet in genom 

hålet i väggen och landar upp och ner på 

motsatta väggen i det mörka rummet. 

Bilden av trädet framträder upp och ner, 

i färg och rörligt. När detta bildfenomen 

sparas med hjälp av en kamera heter det 

bild, fotografi, film eller video, beroende på om det är digital eller analog teknik som används. 

De sparade bilderna/fotografierna/filmerna är bilder av det som finns framför i kameran. 

Professor Kalle Boman på Akademin Valand har under de senaste åren aktiverat tankarna om 

camera obscura och formulerat följande definition av ljusfenomenet: 

”…ljus som passerar ett hål 

…och träffar en yta 

…kan om vissa omständigheter råder 

…uppfattas av människan 

…som en BILD 

…av materien framför hålet.”78 

Fenomenet som Kalle Boman kallar BILD har troligen varit känt av människan länge. I skrift 

nämns camera obscura redan på 400-talet i Kina av filosofen Mo Jing. En nyckelperson i camera 

obscuras historia är den muslimska matematikern Alhazen som byggde en camera obscura som 

en modell för att visa hur ögat fungerar.79 

Jonathan Crary gör en genomgång av synen på camera obscura från 1500 - 1770-talet, vilken 

då användes för att definiera relationen mellan observatör och världen med fokus på individen 

som gömmer sig i ett mörkt rum och tittar ut på den exteriöra världen. Camera obscura blev en 

symbol för att separera sig själv, sina sinnen och känslor från en förutbestämd yttre värld, där 

                                                             
77 Illustrationen är hämtad från:  http://cobweb.cs.uga.edu/~maria/classes/2016-CompPhoto/H3-Obscura.html 
78 Kalle Boman har visat denna definition på föreläsningar och seminarier på Akademin Valand.  
79 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of looking: an introduction to visual culture, Oxford University 
Press, New York, 2009, s 162 – 164. 
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det finns en objektiv sanning att avtäcka genom rationellt tänkande.80 I min undersökning 

använder jag camera obscura precis tvärtom, som ett rum för situerad kunskapsproduktion där 

sinnen, känslor och det relationella lärandet är centralt i mötet med det fysiska fenomenet BILD 

och vad det kan ha med filmpedagogik att göra.  

Camera obscura har använts flitigt inom konsten och varit ett vanligt verktyg i måleri sedan 

århundraden tillbaka.81 Fortfarande verkar det vara i det konstnärliga området som intresset för 

camera obscura är aktivt idag. Ett exempel är en av mina kollegor på Akademin Valand: 

fotografen Hendrik Zeitler som bygger camera obscura i sin lägenhet. Det blir en intressant 

effekt när tegelfasaden på huset mitt emot visas upp och ner i hans vardagsrum i verket ”Living 

room, Hammarkullen”, och när skogen reflekteras upp och ner på kaklet i ett badrum i verket 

”Bathroom, Hammarkullen”.82  

I mars 2017 åkte mina kollegor och jag till en forskningskonferens i Sydafrika och lyssnade på 

doktoranden George Mahashe från Wits’ School of Arts i Johannesburg. Mahashe som är 

fotograf i grunden berättade att han i sitt konstnärliga arbete känt sig tvungen att gå tillbaka till 

den ursprungliga bilden, och därmed nästan drivit sin partner till vansinne då badrummet under 

ett halvår blivit en camera obscura. På sin hemsida skriver Mahashe att han via arbetet med 

bilden i camera obscura engagerat sig djupare i sitt sätt att se och betraktar nu kameran som ett 

sätt att spara sitt seende och så att det kan ses av andra.83 I stället för produkten, alltså den 

fotograferade bilden eller den färdiga filmen, blir alltså själva seendet och kameran centrala i 

hans arbete.  

The camera obscura explores how one might comprehend the photographic and the visual scale, 

reminding oneself and understanding the visual or the image as an infinite input not bound by 

time–a perpetually evolving image.84  

	

	
 

                                                             
80 Crary, Jonathan, ”The camera Obscura and its subject”, The Visual Culture Reader, Routledge, London & New 
York, 1998, s. 245-253. 
81 Sturken, Marita & Cartwright, 2009, s. 162 – 164. 
82 För att ta del av Hendrik Zeitlers verk: http://www.hendrikzeitler.com/index.php?/works/camera-obscura/ 
83 http://exposureovertime.yolasite.com/camera-obscura-based-works.php 
84 Ibid. 
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6.3.2	Barn i	förskoleålder	håller	i	kameran	
Vad händer egentligen när barn i förskola håller i kameran?  

Den visuella värld som svenska förskolebarn lever i formar dem och deras seende i ett visuellt 

kulturperspektiv, samtidigt som de i mycket liten utsträckning är med och formar den. Deras 

visuella förståelse och uppfattning av världen, och i världen, kan kanske förstås på ett annat sätt 

om de själva blir delaktiga i producerandet av bilder och på så sätt blir medkonstruktörer av den 

visuella berättelsen i och om vardagen i förskolan.85   

Forskaren Lena O Magnusson har iakttagit att när barnen håller i kameran blir det andra bilder 

än de som pedagogerna tar. Barnen tar bilder på sladdar, närbilder på tröjor, kroppsdelar och på 

andra barn som håller kameror. Barnen förändrar också hur en gör med kameran, de pratar med 

kamerorna och med varandra under tiden de tar bilder. Magnusson identifierar en skillnad i 

barnens och pedagogernas agerande och skriver att barnen fotograferar pågående skeenden till 

skillnad från de vuxna som mer fotograferar ett bestämt skeende eller en intention.86  

Magnussons förhållningssätt till barnen och kamerorna påminner om en studie som gjordes 

redan i på 1990-talet där den sociologiska forskaren Erica Cavin, bjuder in en 2-årig flicka som 

heter Emma att använda kameror. Skillnaden är att i Cavins studie är kamerorna analoga, och i 

Magnussons är de digitala, vilket innebär att bilderna i de digitala kamerorna kan ses direkt, 

medan bilderna i den analoga kameran måste framkallas och det går tid mellan ögonblicket 

bilden tas och att fotografen kan se bilden.  

Cavins syfte är att få inblick i ett barns sätt att använda kameror.87 Cavin beskriver sin roll i 

studien som en nyfiken vuxen. Hon var inte där som lärare försöker konsekvent att lägga sitt 

vuxenskap åt sidan. Även om hon medger att det var frestande att instruera Emma, försökte hon 

i största möjliga mån att enbart göra det när Emma själv bad om det. Cavin beskriver att hon 

fick syn på sin egen förförståelse för fotograferande genom Emmas agerande och kommer på 

sig själv med att ibland önska att Emma ska inse att hon gör ”fel” när hon bryter mot Cavins 

förförståelse. Ett exempel på det är när Emma tar bilder utan att titta i kamerans sökaren - av 

alla 90 bilder Emma tar under studien, tittar hon aldrig i sökaren.88 Cavin kommer fram till att 

                                                             
85 Magnusson, Lena O., 2014a, s. 119. 
86 Magnusson, Lena O., ”Benämning, plats och visuell röst – tre blickar på svensk förskola”, Visuella arenor och 
motsägelsefulla platser: tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring, Bokförlaget 
Daidalos AB, Göteborg, s. 67-72, 2014b. 
87 Cavin, Erica, ”In search of the veiwfinder: A study of a child’s perspective”, Visual sociology, 9:1, s. 27-41, 
1994. 
88 Cavin, Erica, 1994, s. 37. 
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om vi vuxna backar och låter barnen utforska, kan vi få se nya perspektiv på hur en kamera kan 

användas och samtidigt ifrågasätta de vuxnas outtalade konventioner kring fotograferande och 

fotografi.  

Jag känner igen mig i Cavins attityd till Emmas utforskande. I Söndagsskolan uppmuntrade vi 

barnen till att utforska, med intressanta resultat som störde mina förkunskaper om ”hur en ska 

och inte ska göra” med en kamera. Vid ett tillfälle var vi i ett växthus i Trädgårdsföreningen i 

Göteborg tillsammans med alla barn och föräldrar i Söndagsskolan. En liten pojke ville ta en 

bild på en fisk i dammen. Eftersom reflektionerna i vattenytan var i vägen, stack han ner 

kameran under vattnet och filmade. Precis som Cavin lärde vi inte ut kamerans begränsningar 

till barnen, eftersom vi ville att de skulle hitta dem själva, och riskerade därmed att kamerorna 

kunde gå sönder. Barnen och vi vuxna lärde oss tillsammans om kamerans begränsningar, 

genom barnens utforskande och upptäckte att kamerorna håller för det mesta. Det finns en 

konvention kring att tekniken är ömtålig och känslig, men tack vare barnens utforskande vet vi 

nu att de små digitala kamerorna håller för hårda stötar när de tappas/kastas i marken och de 

klarar att doppas i vatten. Den enda riktiga faran för kamerorna som vi har upptäckt är sand. 

Detta förutsatt att kameran har optik som automatiskt fälls ut när kameran slås igång.  Utan 

barnens experimenterande hade vi vuxna kanske aldrig fått denna specifika kunskap om 

kamerans begränsningar, för vi hade troligtvis inte prövat dem på samma sätt som barnen 

gjorde.  

6.3.3	Ungdomar	håller	i	kameran	
Det finns många studier där ungdomar filmar för att lära sig om olika saker i skolan, det som 

Lindstrand i sin avhandling beskriver som att lära sig genom film.89 I studierna framträder vissa 

återkommande aspekter av lärande som verkar vara kopplade till att filma och använda 

kameran. Ett exempel på en sådan aspekt beskriver Nora Pyyry som gjorde en studie med 

skolungdomar i ämnet geografi. Uppgiften skolungdomarna fick var att de skulle utforska för 

dem välbekanta platser med hjälp av kameran. Det visade sig att ungdomarna fick syn på de 

välbekanta platserna på nya sätt genom att titta genom kameran. Pyyry skriver om den 

överraskande upplevelsen av ”enchantment”, som handlar om att låta sig förtrollas och se 

bekanta saker på ett nytt sätt.90 

 

                                                             
89 Lindstrand, Fredrik, 2006, s. 20. 
90 Pyyry, Nora, ”Learning with the city via enchantment: photo-walks as creative encounters”, Discourse: 
Studies in the Cultural Politics of Education, 37:1, s.102-115, 2016, s.103.   
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I approach learning as a process of rethinking the world that happens via the surprising 

experience of “enchantment.” This process becomes possible by dwelling, that is, by forming 

meaningful multisensory engagements with one’s surroundings.91   

I Pyyrys studie blir kameran ett kritiskt verktyg som skapar distans till en välkänd miljö och 

som på så sätt öppnar upp nya diskussioner, nyfikenhet och problematiseringar av det redan 

bekanta.   

 

Elevernas filmande kan också öppna upp nya perspektiv på själva undervisningsämnet och på 

lärarens roll. I Annika Hellmans doktorsavhandling undersöker hon gymnasieelevers syn på 

bild- och medieämnen genom en dialog mellan henne och eleverna som gör egna 

videodagböcker. Hellman ser hur ungdomarna i sitt filmande leker med olika subjekts-

positioner och hon får se bild- och medieämnena genom ungdomarnas perspektiv. Mötet med 

elevernas videodagböcker gör också att Hellman får syn på sin egen roll som medielärare från 

elevernas perspektiv.  Hellman beskriver hur lyssnandet framträder som ett viktigt pedagogiskt 

verktyg i mötet med elevernas videoböcker och hon betonar vikten av att utveckla ”strategier 

för uppmärksamt lyssnande på elever som en del av ett pedagogiskt förhållningssätt”. 92  

Lärarens aktiva lyssnande kan också ses som viktig i relation till det som beskrivs komma fram 

genom ungdomarnas filmande i Lindstrands doktorsavhandling: 

ungdomarna får tillfälle att arbeta med det sociala och/eller kulturella sammanhang de delar och 

föra fram sina egna bilder kring frågor som är centrala för dem i dessa sammanhang (…). De får 

även tillfälle att på ett konkret sätt förändra de roller som erbjuds dem och de hierarkier som råder 

inom de sociala institutioner och motsvarande som belyses i filmerna, åtminstone under själva 

arbetsprocessen.93  

I Lindstrands studie ser han att vid sidan av det som eleverna gör när de gör filmar om 

vattenhantering i vårt samhälle, prövar de genom själva filmandet sina sociala sammanhang 

och belyser på så sätt roller inom de hierarkier de befinner sig i under skoldagen.  

 

De aspekter som skrivs fram kopplade till kameran och filmandet i de ovanstående studierna: 

Pyyrys multisensoriska lärande, Hellmans uppmärksamt lyssnande lärare och Lindstrands 

                                                             
91 Pyyry, Nora, 2016, s.102.   
92 Hellman, Annika, Visuella möjlighetsrum: Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning, 
Göteborgs universitet, Göteborg, 2017, s.119.  
93 Lindstrand, Fredrik, 2006, s. 229. 
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omförhandling av hierarkier och roller finns alla med i Anette Krauss forskningsprojekt Hidden 

curriculum som kan översättas med den dolda läroplanen.  Krauss ställer frågor till elever om 

dolda men nödvändiga kunskaper i skolor runtom i Europa. Hon ber ungdomarna iscensätta de 

dolda kunskaperna på olika sätt. I en av studierna visualiserades maktrelationer med hjälp av 

stolar. Vissa stolar fick bara lärare sitta på och genom det gestaltades hierarkier i skolan, vilka 

inte lärts ut i undervisningen, men som identifierades som viktig kunskap som förmedlas ändå.94 

I Krauss studier blir eleverna centrala i lärandet.  Lärandet utgår från frågor som bara eleverna 

kan besvara med hjälp av sin egen subjektiva erfarenhet och från sitt eget perspektiv. Det blir 

ett lärande där eleven står i centrum. Läraren och eleven engagerar sig tillsammans i ämnet som 

studeras.                                                        .

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Krauss, Annette, ”... To be hidden does not mean to be merely revealed – Part 1”. Medienimpulse – beiträge 
zur Medienpädagogik, 2015:3, 2015. 
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7 Bearbetning och analys 
 

 

Empiriskt material 
 
 

 
                            JAG IDAG 

 

 
 

 

 

 

Här i vänsterspalt kommer jag att redogöra 

för mitt material under 5 rubriker:  

Camera obscura 

Att filma 

Avstånd 

Den vuxna 

Titta tillsammans 

 

 

 

 
 
 
 
 
KONVENTION 
Inom filmpedagogik  
 

 
Bearbetningen och analysen sker här i 

högerspalt. Analysen görs genom att jag 

tittar tillbaka på det empiriska materialet 

från Söndagsskolan från 2011 och 

workshopen i camera obcsura med ögon 

färgade av sex års praktisk erfarenhet av att 

jobba med kameran och barn. Jag använder 

mig av begrepp från posthumanistisk teori 

och A/r/tography samt visuell performativ 

etnografi. 

När jag tittar på det empiriska materialet 

från camera obscuran och när jag ser vad 

barnen gör med kameran, uppstår brott 

(disruptions) mot vedertagna filmpeda-

gogiska konventioner som då synliggörs.  
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7.1	Camera	obscura	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anna Sohlman och Kalle Boman 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

Anton Normark  

I den gestaltande delen av mitt examens-

arbete valde jag att installera en camera 

obscura på Konstfacks Vårutställning. I 

förberedelserna inför utställningen frågade 

curatorn Marti Manen: Varför ställer du 

inte bara ut en hammare? 

 

Genom sin provokation belyste Marti 

Manen att camera obscura är ett verktyg 

som utan aktivering blir ett dött verktyg. 

Utifrån det bestämde jag mig för att mitt 

gestaltande arbete skulle innebära en 

workshop inne i camera obscura.  

På vernissagedagens morgon, börjar 

studenten Anton Normark bygga sitt verk 

precis framför camera obscuran. Han skulle 

göra ett samtalsrum för att problematisera 

det offentliga rummet. När jag visar Anton 

min camera obscura, vill han bygga sitt verk 

så att det blir en så bra bild som möjligt där 

inne. Vi resonerar och diskuterar och han 

bygger upp sitt verk och kommer då och då 

in för att se hur bilden blir. Det uppstår ett 

samspel: Antons verk blir till i relation till 

bilden inne i camera obscura och bilden 

inne i camera obscura blir till i relation till 

Antons verk. 
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Anton bygger sitt verk för att det ska passa 

bilden i camera obscura. Verket syns till vänster 

i bilden nedan.  

 

Bilden ovan visar bilden på skärmen inne i 

camera obscuran. Det som är utanför blir upp-

och-ner och bak-och-fram. Jämför med bilden 

nedan som är tagen ut genom hålet, framtill på 

camera obscuran där ljuset kommer in. Bilden 

visar det som är utanför camera obscura, så som 

vi människor ser. 

 

 

 

Vid ett tillfälle när Anton bygger utanför 

och jag ropar instruktioner till honom 

inifrån obscuran, ropar jag vänster och han 

går till höger. I stunden funderar jag på om 

han inte vet vad som är vad, men lyckas till 

slut instruera så att han går åt det håll jag 

menar.  

Vid ett senare tillfälle när min handledare 

Fredrik Lindstrand är inne i camera 

obscuran och jag ska peka ut var 

Telefonplans tunnelbanestation är i bild, 

förstår jag att det är något som inte stämmer 

med höger och vänster. Jag kan inte peka ut 

var tunnelbanestationen är och tappar både 

orienteringen och tilliten till mitt eget 

omdöme. När Fredrik gått och jag är ensam 

kvar, måste jag själv undersöka obscuran 

genom att titta på bilden som uppstår där 

inne och jämföra med det jag ser direkt 

genom hålet där ljuset kommer in. När jag 

ser trädet som står utanför obscuran genom 

hålet är det rättvänt och till vänster (se nedre 

bilden). När trädet syns på bilden, på 

skärmen i camera obscuran är det upp-och-

ner. Detta visste jag redan innan. Det jag 

lägger märke till i denna jämförelse är att 

trädet på bilden är till höger (se övre bilden). 

Bilden inne i obscura blir alltså upp-och-

ner, men vänster och höger byter också 

plats. Detta hade gått mig förbi ända tills 

denna situation, trots att jag tidigare jobbat 

mycket med camera obscura.  
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Leo tittar in genom hålet. 

 

Utanför camera obscuran hängde ett block där 

besökarna kunde skriva sina namn-förslag på 

bilden som uppstår där inne i mörkret. 

 

 

Följande namnförslag samlade jag in:  

Ainemallen 

Pappopus 

Oranga vägen  

Någonting med ljuset: Här vet jag att vi förde 

ett samtal om ljuset som bröts genom linsen. 

Det var intressant att iaktta hur besökare och 

camera obscura samspelade. Jag såg att 

många besökare ville titta in i hålet framtill. 

Hålet inbjuder till nyfikenhet, ett titthål som 

lockar.  

Vissa kom in i det mörka rummet, slängde 

en snabb blick på bilden och sa: ”Jaha, du 

visar film.”  

De besökare som kände till camera obscura 

och kanske till och med själva har gjort en 

sådan, imponerades av den fina bild-

kvaliteten som bland annat beror på att vi 

installerat linser i hålet där ljuset släpps in. 

Linserna gör att det går att få till ett kort 

skärpedjup och bilden liknar då bilden i en 

kamera med teleoptik. Besökarna kunde 

ställa skärpan på bilden själva, genom att 

flytta skärmen där bilden framträder och på 

så vis bestämma vad som skulle vara i 

fokus: lyktstolpen som står nära, eller 

bilarna som kör långt borta.  

Barn i förskoleåldern tyckte att det var roligt 

att se sina föräldrar upp-och-ner. Barnen 

ville gärna växla mellan att titta ut genom 

hålet där föräldrarna är rättvända och på 

bilden där föräldrarna är upp-och-ner. 

Sedan ville de gå ut och titta, för att snart 

därpå komma in igen och börja om. En 

pojke på ungefär 4 år och hans mamma var 

där i 20 minuter. Han skrek av glädje och 

sprang fram och tillbaka, ut och in och 

tittade på sin mamma på olika sätt. 



 39 

Ändlighet 

Osparad bild: Här samtalade vi om att 

bilderna som sparas alla har ett namn. En 

sparad bild kan kallas för målning, fotografi, 

stillbild eller film, beroende på vilken teknik 

som använts. Personen associerade då till en 

osparad bild, och menar alltså att bilden i 

camera obscura är ett slags råmaterial för 

något som sedan ska sparas.  

Projektion 

Reflexion  

Zhan: Här kom mannen och kvinnan inte på 

något förslag utan föreslog mannens namn; 

Zhan. 

Bakombild 

Något på latin: Eftersom camera obscura är 

latin, så tänkte personen att även bilden som 

uppstår där inne också borde heta något på 

latin.  

Liliput galeria mexico puebla 

Pågående ögonblick 

Avbildning 

Upp-och-ner-bild: Ett barn sa detta med 

självklarhet 

Upp-och-ner-rolig-bild: Ett annat barn 

byggde på ovanstående. 

Den hemliga sytropen 

Perspektiv 

                                                             
95 Pyyry, Nora, 2016.   

I mötet med den lilla pojken och hans 

mamma var det tydligt att obscuran har 

agens och att vi fyra tillsammans gjorde ett 

rum för lärande, att vi intra-agerade utan 

inbördes hierarki: camera obscuran, 

mamman, pojken och jag.  

Under workshopen möter jag många 

besökare inne i mörkret och där blir många 

samtal till. Jag lånar Pyyrys begrepp 

enchantment.95 De flesta jag mötte, kände 

till att ögat fungerar på samma sätt som 

camera obscuran, att vi egentligen ser upp-

och ner men att hjärnan vänder bilden rätt. 

Ändå blir de helt förtrollade och betagna av 

att uppleva den vetskapen så materiellt. Vi 

förundras och funderar tillsammans.  

Samtal om kamerans och bildens roll i vårt 

samhälle blir till i inne i mörkret.  

Namninsamlingen under workshopen var 

huvudsakligen tänkt att fungera som ett 

verktyg att starta en diskussion och för att få 

till ett meningsfullt möte. Många av 

namnförslagen är poetiska. Vissa förslag 

läser jag bara i blocket och vet inte vem eller 

vilka som lämnat dessa spår efter sig. Andra 

förslag är jag med och resonerar om. Det 

verkar vara svårt att komma på ett namn, 

fenomenet är så tydligt när det upplevs, men 

så svårt att fånga i ord.  
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Ramen 

Arnel 

Prefoto: Här är också en tanke om ett 

råmaterial för något som sedan blir ett 

fotografi. 

Photo obscura 

Hålkort 

Lådbild 

Googletelefon 

Googleplan 

Inne och ute 

Cool 

Originalbild 

Urbild: Jag tycker om detta namn. Vissa 

namnförslag innebär att bilden i camera 

obscura ska heta något som antyder att den är 

råmaterial till fotografi eller film. Bilden ska då 

benämnas utifrån den av människan tillverkade 

tekniken som utgångspunkt. I samspel med den 

posthumanistiska hållningen värjer jag mig mot 

det och vill istället vända på det, sätta 

människan åt sidan och fokusera på bilden som 

uppstår av sig själv som ett fysiskt fenomen, inte 

bara i camera obscura, utan också av sig själv 

i naturen. Det vi människor gör är i så fall 

sparade bilder av ”urbilden” som uppstår av 

sig själv.  

                                                             
96 Margolis, Eric & Pauwels, Luc (red.), The SAGE 
handbook of Visual Research Methods, SAGE, Los 

          

Genom mötena i camera obscura får jag syn 

på en konvention som handlar om att 

filmpedagogik börjar i skrivande, att film är 

lika med berättelse. Jag instämmer med Eric 

Margolis och Luc Pauwels som utifrån en 

forskningskontext skriver: "an obsessive 

fixation on ‘story’ is one of the weaknesses 

of many filmmakers."96 Samtidigt tycker 

jag att det är underligt att det är så, med 

tanke på potentialen i det visuella. När 

tilltron till manus och berättelsen som en 

utgångspunkt för att göra film är 

dominerande i filmbranschen blir den även 

det i filmpedagogiken. Men filmande och 

skrivande skiljer sig åt: 

Because film and writing are such different modes of 

communication, filmmaking is not just a way of 

communicating the same kinds of knowledge that 

can be conveyed by an anthropological text. It is a 

way of creating different knowledge.97  

Inne i mörkret tänker jag att om film-

pedagogiken startar här, inne i camera 

obscura, så startar den i bilden som inte har 

något namn, i det visuella.  

Angeles, London, New Delhi, Singapore, 
Washington DC, 2011, s. 12. 
97 Ibid., s. 5. 
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7.2	Att	filma	
 

Vi har med leksaker som rör sig, som vi 

uppmuntrar barnen att filma.  

 

 

Pedagog instruerar 4-årigt barnet i att filma:  

- Först sätter man på den där. Precis. 

Och sedan filmar man med den 

knappen. Du får trycka och sedan 

släppa. Den knappen, den, den. Du 

trycker ner. Och så släpper du. Nu 

filmar den, nu blir det film på. Om du 

rör den lite så filmar du in allting. Och 

så kan man titta. Om du trycker där så 

slutar den filma. Så kan du trycka på 

samma en gång till om du vill sluta 

filma. Trycka hårt. Såja. 

5-årigt barn ropar:  

- Men hallå! Hallå! Att, jag vill filma, 

men det går jättelångt.  

- Hur menar du?  

- Jag har tryckit här.  

- Du behöver inte hålla in den, bara 

trycka en gång och så filmar du nu. 

 

Barnen som kom till oss i Söndagsskolan är 

alla från familjer som på något sätt har en 

koppling till film eller Filmhögskolan. 

Antingen var föräldrarna studenter hos oss 

eller så var de personal. Med andra ord hade 

nästan alla barn en eller två föräldrar som 

filmar. I dokumentationen från Träff 1 när 

vi ska filma, ser jag att de yngre barnen, de 

mellan 4 – 5 år, undrar hur de ska göra. Vi 

vuxna förstår inte att det kan vara svårt att 

filma, det är ännu helt främmande för oss, 

och de större barnen förstår själva, eller med 

väldigt lite hjälp av vuxna. Vi vuxna 

förklarar för de mindre barnen hur det går 

till utan att riktigt inse att filmandet kan vara 

svårt att förstå. I detta ligger en konvention 

som innebär att själva akten att filma och 

vad det innebär inte behöver ägnas så 

mycket uppmärk-samhet, det är ju bara att 

trycka.   

När min kollega Martin och jag senare gav 

oss ut på förskolor blev just att filma ett 

oväntat stort problem. Ett expemel på det 

finns beskrivet under rubriken Inledning, på 

sida 6, i denna text. Filmande handlar om att 

barnen behöver förstå att det måste gå tid. 

Idag löser vi det genom att göra övningar 

där barnen ska filma ett tydligt avgränsat 

skeende, till exempel en boll som rullar från 

ena till andra sidan av ett rum.  
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Många bilder är tagna mycket nära.  

 

Många bilder är bilder tagna i farten där alla 

blir suddiga på grund av rörelseoskärpa. 

 

Det blir en skarp bild när en står stilla. 

                                                             
98 Westling, Karolina, ”Mediekunnighet som lek – 
kameraövningar och filmsamlingar med yngre 
barn”, Bild, konst och medier för yngre barn, Lund: 
Studentlitteratur, 2014. 

En annan konvention jag ställdes inför med 

flickan på förskolan var hennes för-

förståelse kring film och vad film är. Hon 

blev besviken när hon såg vad vi filmat, det 

var ingen ”riktig film”. Det problemet har vi 

inte stött på så ofta på förskola efter det, 

men många gånger hos barn i grundskola. 

Barnen trycker på Rec-knappen och tror att 

plötsligt ska det komma fram en långfilm. 

Det handlar om ordet film och de 

förväntningar som kommer med det ordet.  

När barnen börjar filma blir vi vuxna 

överraskade, det ser inte alls ut som när vi 

vuxna gör det, både när det gäller form och 

innehåll. Karolina Westling skriver om 

Söndagsskolan och barnens filmande och 

ser att barnen undersöker rörelse och 

hastighet och att de leker och pratar med 

kameran.98  

Genom barnens sätt att filma fick jag syn på 

en konvention som handlar om att hålla 

kameran framför ögonen, vilket inte är 

självklart för barnen. För mig är kameran en 

förlängning av mitt öga, men för barnen kan 

kameran lika gärna vara en för-längning av 

en arm.99  

99 Mer exempel finns i Sternö, Linda, ”Lära barn 
filma”, Bild, konst och medier för yngre barn, Lund: 
Studentlitteratur, 2014. 
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7.3 Avstånd 

Liv ser en spegel vi ställt fram och går nära, 

stannar och tar en bild.  

Liv går ännu närmare och tar en bild. 

Liv börjar backa, stannar och tar en bild.  

Liv backar ännu mer och tar en bild.100  

                                                             
100 Länk till dokumentationen med Liv: 
https://vimeo.com/213194170  

När vi tittade på dokumentationsmaterialet 

i samband med Träff 1 såg vi att Liv började 

undersöka avstånd på egen hand direkt när 

hon fått igång sin kamera. Nu när jag går 

tillbaka till dokumentationen sex år efteråt 

ser jag att vi pedagoger redan under första 

workshopen undviker etablerade film-

pedagogiska begrepp såsom helbild, 

halvbild och närbild i arbetet med barnen.  

Istället talar vi om avstånd: -Ska du gå nära 

eller ska du gå långt bort för att visa det du 

vill? Vi diskuterade tidigt att de etablerade 

begreppen var klumpiga och oprecisa, men 

det överraskar mig att vi intuitivt, redan 

under första träffen använde avstånd som 

ett verktyg för samtal om bilder. Detta 

påverkade i förlängningen också vårt eget 

filmande. Vissa av oss pedagoger, som alla 

är filmare, började använda avstånd, som ett 

mycket mer precist verktyg än vad vi hade 

innan.  

Genom att arbeta med barnen har jag också 

förstått att något så banalt som att förstå hur 

avstånd påverkar bilden av ett motiv, är 

grundläggande för den kritiska förståelse 

som medie- och informationskunnighet 

(MIK) och film-kunnighet innebär. Genom 

att röra sig fram och tillbaka gentemot 

samma objekt, såsom Liv gör i 

vänsterspalten, och därmed röra sig mellan  

Lösenord: Filmpedagogik123 
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olika blickpositioner, uppstår en förståelse 

för hur kameran fungerar och hur en bild 

blir till. Utifrån min erfarenhet som filmare 

vet jag att genom att göra detta i praktiken; 

att förflytta sin kropp, fram och tillbaka, 

titta med ögonen, titta med kameran och 

sedan titta på bilden och jämföra de olika 

avstånden, växer en fördjupad, praktisk-

teoretisk förståelse för film fram.  

Det traditionella sättet att arbeta med 

avstånd inom filmpedagogik både i Sverige 

och internationellt, är genom ord som 

helbild, halvbild och närbild. Här är 

UNESCOs definition av bildutsnitt i deras 

läromaterial riktat till lärare som ska jobba 

med film: 

CU – close up of head/reaction: intimacy 

CU – head and shoulders – 2–3 people 

MS – medium shot: to waist, 2–3 people   MLS– 

medium-long shot: full-body normal view 

LS – long shot: room, normal view 

ELS – extreme long shot: house, establishing 

the setting  

UNESCOs sätt att beskriva bildutsnitten 

representerar den gängse filmpedagogiska 

konventionen. I mötet med barnen och hur 

de gör, blir det tydligt att orden helbild, 

halvbild och närbild förutsätter att det är en 

människa i bild. Instruktionen kring hur en 

halvbild ska tas visas ofta på kroppen, halva 

kroppen, alltså underförstått över- 
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101 Magnusson, Lena O., 2014b, s. 72. 

delen, ska synas för att det ska bli en korrekt 

halvbild. I mötet med barnen har jag märkt 

att instruktionen kring bildutsnitten blir 

värderande, indirekt säger de att det måste 

vara en människa, eller en del av en 

människa i bild. Helst ett mänskligt ansikte.  

Lena O Magnusson som iakttagit tre-åriga 

barn som använder kameran på förskolan, 

ser att barnen inkluderar mycket mer i sina 

bilder än de vuxna pedagogerna. Barnen 

verkar inte ha en ”fast föreställning om (…) 

vad som anses värt eller viktigt att 

avbilda”.101 Förskolebarnen i hennes studie 

tar bilder på sladdar, eluttag, närbilder på 

tröjor, innertak och fötter. Barnen har en 

undersökande blick snarare än en 

värderande blick. På så sätt menar 

Magnusson att såsom som barnen riktar 

blicken mot världen, gör de allt de ser till 

meningsbärande och varje ting och varje 

person har agens och samspelar. Däremot 

har ingenting en fast mening, utan kan 

förändras i mötet med något annat. Att titta 

på barnens bilder, hur de tar bilder och höra 

dem prata om sina bilder kan vara en 

möjlighet för oss alla att öppna upp för ett 

nytt sätt att förstå hur barn undersöker och 

förstår sin vardag, enligt Magnusson.102 

 

102 Ibid., s. 72. 
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7.4 De vuxna 

 

  

 

Ovan är en bild av mig tagen av min dotter 

Embla.  

 

 

Ovan är en bild på Barnfilmskolans pedagoger 

Martin Sjögren och Erika Olsson tagen av en 

pojke på en förskola. Pojken är kortare än Erika 

och Martin, därför syns de underifrån.  

 

                                                             
103 Magnusson, Lena O, 2014b, s. 75. 
104 Ibid. S., 67. 
105 hooks, bell, “In Our Glory: Photography and 
Black Life” Art on My Mind: Visual Politics, The 
New Press, New York, 1995. 

Barn har tagit bilderna till vänster där mina 

kollegor och jag är motiven. Jag ser att vi 

pedagoger är helt närvarande med barnen 

som fotograferar. Det handlar om relationer 

och tillblivelser. Barnet gör en relation via 

kameran till den/det som är framför, som i 

sin tur gör tillbaka i ett samtidigt samspel; 

intra-aktion. Det spelar stor roll vem som 

håller i kameran. Alla har inte tillgång till 

samma relationer. I andra lägen tar barnen 

bilder på oss när vi inte vet om det:  

Vad som händer när barnet får visuell fotografisk 

yttrandefrihet är att inte heller pedagogen kan 

påverka hur hon vill bli synliggjord och 

positionerad.103  

Magnusson talar om en rubbning av 

maktordningen mellan barn och vuxna när 

barnen tar över kameran.104 Jag minns då 

den amerikanska tänkaren bell hooks, som 

skriver om hur viktigt det var för den svarta 

befolkningens värdighet på 1950-talet i 

USA att ta makten över bild-beskrivningen 

av sig själva, eftersom de genom historien i 

huvudsak antingen osynliggjorts eller 

förlöjligats i bild.105 Vad tänker egentligen 

barn idag om de bilder som publiceras av 

dem? förlöjligats i bild.106 Vad tänker 

egentligen barn idag om de bilder som 

publiceras av dem? 

106 hooks, bell, “In Our Glory: Photography and 
Black Life” Art on My Mind: Visual Politics, The 
New Press, New York, 1995. 
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Porträttet blir underifrån eftersom barnen är 

kortare än en vuxen. 

 

Ansiktet är inte alltid viktigt… 

 

Höften och rumpan på en vuxen är i ansiktshöjd 

på ett barn.  

                                                             
107 Pink, Sarah, Doing Visual Ethnography 3. Ed., 
SAGE, London, 2013, s. 54. 

Bilderna till vänster visar vanliga utsnitt när 

barn tar bilder på vuxna. Barnen rättar sig 

inte efter konventionen om att ett porträtt av 

en annan person innebär att ansiktet är det 

viktigaste. De fyraåriga barnens ögon är 

precis i höjd med en vuxen persons rumpa, 

och ett porträtt av en vuxen kan då se ut som 

bilden längst ner. Genom barnens bilder får 

jag syn på mig själv ur vinklar jag inte har 

tillgång till i vanliga fall. Jag tänker med 

fasa på ifall barnen skulle lägga ut dessa 

bilder på mig på sociala medier, såsom 

vuxna lägger ut bilder på sina gulliga barn 

när de sover eller sitter på pottan. 

Jag får syn på något som borde vara en 

konvention inom filmpedagogiken: att rikta 

en kamera mot någon annan innebär ett 

ansvar.  Sarah Pink beskriver det som att ett 

porträtt är ett kontrakt som ingås mellan 

fotografen och den avbildade.107 Barnen 

(och vi vuxna) kan i så fall lära sig om 

medmänskligt ansvar genom att möta andra 

personer med kameran.  

Barnens bilder på oss vuxna ställer jag i 

relation till en konvention om att det 

fortfarande oftast är de vuxna som filmar 

barn i pedagogiska och vardagliga 

situationer. Även filmer och tv-program 

som visas för barn i filmpedagogiska syften, 

är oftast filmade av vuxna. 
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7.5	Att	titta	tillsammans	
 

Under första träffen på Söndagsskolan tittar vi 

på en sekvens som studenten Jonas Myrstrand 

satt ihop med klipp från Youtube speciellt för 

detta tillfälle.108  

Jonas: Ni kanske har hört talas om Youtube? 

Barnen: Ne-ej.  

 När filmsekvensen slutar ropar Charlie direkt: 

”Igen!” 

Jonas: ”Är det något ni undrar över som ni såg 

här? (…)” 

Elis: ”Inte.” 

Teodor: ”Det dansande skelettet. Det var ju 

lite konstigt. Skelett lever ju inte.” 

Jonas: ”Nehe.” 

Teodor: ”De är ju döda.” 

Jonas: ”Ja, hur kan de dansa då, då?”  

Samtalet kommer inte igång.  

                                                             
108 https://vimeo.com/213203100 
Lösenord: Filmpedagogik123 
 

Detta utspelade sig för sex år sedan och så 

mycket har förändrats sedan dess. Barnen 

som på vår workshop var mellan 4 - 9 år och 

säger att de inte känner till Youtube. Idag 

uppger föräldrar att 35% av barnen i åldern 

0-1 år tittar på filmklipp på Youtube. I 

gruppen  2-4 år är det 26% och i gruppen 5-

8 år tittar 24% av barnen på filmklipp på 

Youtube enligt Statens medieråd.109 I 

samma undersökning uppger föräldrarna att 

de tittar på längre film och tv tillsammans 

med barnen, men de säger inget om det, när 

det gäller klipp på Youtube. Jag tror att det 

är vanligt att barn sitter själva och tittar på 

skärmar idag. Är fenomenet ”att titta till-

sammans” något som får ny innebörd för 

filmpedagogiken idag? 

När är jag ser dokumentationen från film-

visningen på Träff 1, ser jag att stolarna, 

rummet, mörkret, de andra personernas 

rörelser, skratt och andning, var föräldrarna 

sitter, bilderna, ljuden och när de vuxna 

skrattar; allt detta intra-agerar och gör en 

upplevelse. Jag ser på barnen att 

upplevelsen är personlig men samtidigt helt 

beroende av samspelet med gruppen. Detta 

täta samspel är något som också bekräftas i 

Fredrik Lindstrands studier om tvååringar 

som tittar på film.110 Barnen söker varan- 

109 Statens medieråd, ”Småungar och medier”, 
2017, s. 28 
110 Lindstrand, Fredrik, ”Snuttefilm i förskolan – en 
studie av tvååringars meningsskapande och 
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Vi visar också en eller två bilder eller filmade 

sekvenser från varje barn som de gjort under 

workshopen. Barnen tittar koncentrerat på 

varandras bilder och filmsekvenser.  

Jag: ”Hur gjorde du för att komma så nära? 

Zoomade du in eller gick du så nära?” 

Henri: ”Zoomade in.” 

Jag: ”Du har redan lärt dig att zooma alltså?” 

Henri: ”Ja.”  

Under visningen blir samtalet kring barnens 

bilder kommer samtalet igång. Fler kommer till 

tals och lägger sig i.  

Jag: ”Kommer du ihåg någon bild du tagit 

idag?” 

 

Embla: ”Ankan!” 

 

 

Vi tittar på ankan som åker runt i cirklar i 

filmsekvensen.  

 

 

                                                             
engagemang”, Blöjbarnsteve: om hur barn under 3 
år upplever tv och leker med fjärrkontroll, s. 119 – 
214, 2008.  

dras och de vuxnas reaktioner på filmerna 

de ser tillsammans, som en slags vägledning 

kring hur barnen själva ska reagera och 

Lindstrand konstaterar att ”det finns en 

viktig social dimension i barnens film-

tittande”.111 

En konvention som jag fått syn på när det 

gäller att visa film för barn är att filmen 

normalt bara visas en gång. Speciellt barn i 

4-5-årsåldern, som Charlie vid detta till-

fälle, vill gärna se filmen om och om igen. 

Vad är det egentligen som hindrar det?  

Efter filmvisningen visade barnen vad de 

filmat och fotograferat. Barnen bestämde 

vad som skulle visas och berättade om vad 

de gjort. En hållning vi pedagoger pratat om 

innan workshopen var att vi skulle möta 

barnen som filmare till filmare. Alltså inte 

som vuxen till barn. Vi skulle prata om hur 

bilderna kommit till och inte ägna oss åt 

tolkning av bilderna.  Precis som Lena O 

Magnusson observerar i sina studier, ser vi 

att bilderna som barnen tagit, inte ser ut som 

de bilder vi vuxna brukar ta.  Det är andra 

motiv och andra avstånd. Det är ovant för 

oss vuxna att se sådana bilder, och vissa 

sekvenser gör oss yra.  

111 Ibid., s. 204. 



8 Tolkning och resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka filmande och filmpedagogik genom att sätta barnen 

och kameran i centrum. Jag har studerat barns eget utforskande med den digitala kameran samt 

bjudit in till samtal om bilden som uppstår inne i en camera obscura. Genom detta ville jag 

identifiera och pröva de aspekter som framträder; dels de filmpedagogiska konventioner som 

eventuellt hindrar utvecklandet av en ny syn på filmpedagogik men även de aspekter vilka har 

potential att bilda utgångspunkter i formulerandet av en ny filmpedagogik. Under denna rubrik 

redogör jag för studiens resultat i relation till de frågeställningar jag jobbat utifrån. Varje 

frågeställning får en egen rubrik.  

8.1	Barn	med	digitala	kameror	
En av frågeställningarna i denna text är: Vad gör barn med den digitala kameran när de får 

möjligheten att utforska den?  

När jag observerar vad barnen gör med kameran ser jag att de gör som de brukar göra när de 

inte har en kamera; de utforskar sin omvärld på olika sätt, beroende på vilka de är. Vissa 

springer och leker tafatt med kompisarna och kameran, vissa står på avstånd och tittar på de 

andra genom kameran, en del utforskar rummet och människorna i rummet i full fart, andra 

långsamt. Vissa går nära och långt bort och en del gör om samma sak flera, flera gånger.   

Lena O Magnusson skriver i en av sina studier att förskolebarnens bilder är upplevelse- och 

närvarobaserade.112 Hon ser det som att barnen visar idéer och intressen genom sitt sätt att ta 

bilder och filma, snarare än att de registrerar en färdig föreställning eller kunskap om vad som 

händer.113 Det är en beskrivning som ligger nära det jag också ser i barnens görande i mitt 

dokumentationsmaterial från Träff 1. Barnen är här och nu, det finns ännu ingen plan som 

innebär att de ska ta en bild för att sedan visa den. Intresset för att planera och ta en bild i syfte 

att visa senare, är något som växte fram över tid under våra workshops, framförallt hos barnen 

från sju år och uppåt, men det var inte så starkt under första träffen. När jag ser de små barnen 

ta bilder gör de det i ett nu. När de sedan tar fram bilderna och tittar på dem, blir bilderna inte 

självklart kopplat till något som hände innan, utan de blir en del av ett nytt nu. När det gäller 

de små barnen så ser jag också, precis som Erica Cavin observerade till-sammans med 2-åriga 

                                                             
112 Magnusson, Lena O, 2014b, s. 72. 
113 Magnusson, Lena O., Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser, Art monitor 
doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser; 64, 2017, s. 229. 
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Emma, att det inte är självklart intressant att titta på bilderna över-huvudtaget, om inte 

pedagogen erbjuder det som en intressant möjlighet.  

8.2	Barnens	utforskande	
Vad synliggörs i barns utforskande av och med den digitala kameran i förhållande till 

traditionella filmkonventioner och traditionell filmpedagogik? I dokumentationsmaterialet har 

jag letat efter disruptions, störningar. Dessa störningar uppstår när jag ser barnen göra något 

som bryter mot en filmisk eller filmpedagogisk konvention. När det barnen gör med kameran 

skaver i mig, hittar jag dessa konventioner, annars förblir de osynliga.  

8.2.1	Filmandet 
Den filmpedagogiska konventionen som var svårast att få syn på handlar om att jag i 

dokumentationsmaterialet såg att det var svårt för de yngre barnen att förstå själva akten av att 

filma. Jag har aldrig tidigare hört talas om ett filmpedagogiskt moment som handlar om att rent 

konkret lära sig att spela in, alltså trycka på Rec-knappen, vänta och sedan stoppa inspelningen. 

Konventionen kring detta är helt enkelt att hoppa över det. Ett resultat i den här studien blir då 

att synliggöra en förbisedd pedagogisk utmaning inom filmpedagogiken. 

Genom barnens utforskande fick jag syn på konventionen som säger att kameran är kopplad till 

ögonen och seendet på ett nytt sätt. Ett exempel var Elis, då fem år, som lekte kull med en 

kamrat under Träff 1. Han använde kameran som en förlängning av sin arm, istället för att hålla 

kameran framför sina ögon. Genom hans sätt att filma, fick han mig att se att kameran kan vara 

ett verktyg att dokumentera en kroppslig upplevelse, som inte enbart är kopplad till synen, utan 

kan innefatta hela den sinnliga upplevelsen som det exempelvis innebär att leka kull.114 Att 

barnen rör sig fort och använder kameran som en förlängning av kroppen när de filmar får 

konsekvenser för hur bilderna blir och hur vi ser på dem. Vi vuxna blir lätt yra och illamående 

av dessa springbilder och vill kanske avfärda bilderna som misstag. Här finns alltså en störning 

som leder oss till ytterligare en konvention vilken innebär att vi ska hålla kameran stilla eller 

åtminstone stadigt när vi filmar.  

I en studie med barn i 2-årsåldern som tittar på filmer (gjorda av vuxna) i förskolemiljö 

resonerar Fredrik Lindstrand kring igenkänning och vilken roll det spelar för barnens 

meningsskapande i relation till de filmer de ser.115 Lindstrand tänker främst kring representation 

och innehåll i bilderna, men jag funderar vidare på igenkänning kopplat till form och estetik. 
                                                             
114 Se Elis sekvens på https://vimeo.com/169496780  
115 Lindstrand 2008, s. 211. 
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Barnen som såg de springande, snurrande bilderna blev inte illamående och verkade inte tycka 

att det var besvärligt att ta till sig, snarare visade de entusiasm och engagemang. Att röra sig, 

snurra och springa snabbt är för en del barn en vardaglig företeelse och kanske liknar de 

snurriga, fartfyllda bilderna hur dessa rörliga barn upplever sin omvärld.  

8.2.2	Filmvisningen	
Eftersom filmpedagogiken inte finns formulerad i nationella läroplaner är det till Svenska 

Filminstitutet många vänder sig för vägledning. Svenska filminstitutet har en tredelad syn på 

filmpedagogik: se, samtala, skapa.116 Det handlar om att barnen ska se film för att ta del av ett 

kulturarv, samtida såväl som historiskt, samt att barnen också ska lära sig analysera och tänka 

kring de filmer de ser och sedan själva prova att göra film.117 En konvention inom dagens 

filmpedagogik ser ut så: att först visa en film och sedan låta barnen skapa/göra utifrån den.118  

Precis som i all pedagogisk/didaktisk planering så handlar det tills sist om – vad är det barnen 

ska lära sig? Att börja med att titta på filmen kan exempelvis vara en bra ingång om pedagogen 

vill lära ut en fast idé om vad film är. Genom att först titta på filmen fastställs en norm om vad 

som är rätt och fel och inom vilka ramar barnen kan agera i sitt eget filmande. Filmen de ser 

blir utgångspunkten för det de sedan filmar och det kommer sannolikt att resultera i att barnen 

härmar det som redan är gjort. En konsekvens av det kan bli att barnen blir besvikna över det 

de själva gör, eftersom de tror att när de trycker på Rec-knappen blir det en ”film”, en sådan 

som de just sett, en professionell produkt som ser ut som en biofilm eller ett barnprogram från 

teve. Att börja med att titta och sedan göra är ett sätt att göra på, men inte det enda. En 

konvention är inte detsamma som en regel.  

När jag går tillbaka till mitt empiriska material från Träff 1 i Söndagsskolan ser jag att vi bryter 

mot den rådande konventionen. Ordningen i vårt arbete ser annorlunda ut: vi gör först, sedan 

ser vi på film, både andras filmer och de egna filmsekvenserna som barngruppen gjort. Samtalet 

pågår hela tiden, både i görandet och i samband med tittandet. När vi börjar i görandet ser jag 

att barnen genom sitt utforskande formar en personlig relation till kameran och bilder, innan de 

tittar på andras bilder/filmer. Jag tror att praktiken, att själv hålla i kameran och göra de etiska 

och estetiska val som det innebär att rikta en kamera mot någon eller något, ger ett fördjupat 

seende och tänkande som barnen har nytta av när de ser filmer någon annan gjort. Ordningen 

                                                             
116 http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/ 
117 Eriksson, Per, 2014, s. 21. 
118 Westergren, Eva, I filmens fotspår, Bonnier utbildning, Stockholm, 2009.  
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som innebär att först göra och sedan se, ger också tillgång till en annan slags vokabulär. Det 

blir ord som är kopplade till praktiken, snarare än ord och begrepp kopplade till tolkning och 

association. I dokumentationsmaterialet från Träff 1 ser jag att samtalet kring de bilder barnen 

visar på duken, handlar om att synliggöra och formulera sig kring metod: det vill säga hur 

bilderna och filmsekvenserna är gjorda, kring etik: vilket förhållningssätt som materialet är 

gjort med, och kring estetik: vilka formmässiga val som gjordes.  Samtalet handlar också om 

att synliggöra det perspektiv som intagits och att erbjuda alternativa perspektiv och ingångar 

till filmandet för att barnet, pedagogen och de andra i rummet ska kunna lära sig mer om det 

som just visats och om kameran och filmandet.  

8.2.3	En	förändrad	vuxenroll 
Ett annat resultat i denna studie är att genom barnens utforskande har jag fått syn på vad vi 

egentligen gör på filmutbildningen på Akademin Valand och vad vi faktiskt tar fasta på sedan 

20 år tillbaka när skolan startades under namnet Filmhögskolan. En av de centrala utgångs-

punkterna har hela tiden varit blicken, som också är central i forskningsområdet Visuell kultur. 

Jag tänker att ifall filmpedagogiken med barn också handlar om blicken och seendet, kan 

pedagogen betrakta både filmandet och de filmer/bilder som barnen gör och visar, som ett sätt 

för barnen att ställa frågor eller belysa sina intressen och pedagogen kan då se bilderna som ett 

underlag för samtal. Magnusson i sin studie med förskolebarn, ställer frågan om barnens bilder 

skulle kunna ses som ett performativt uttalande och ifall det är så, skulle det enskilda fotografiet 

kunna ses som en fråga ställd av barnet.119 Jag föreställer mig en pedagog som tar emot barnens 

bilder och samtidigt tänker sig barnets röst – ”vad säger du nu då?” - och bilden blir en start på 

ett samtal. Jag tänker också på Annika Hellmans slutsats i sin doktorsavhandling, att för henne 

blev lyssnandet centralt som bildpedagog.120 Ett av mina resultat innebär också att vi vuxna 

behöver lyssna och vara lyhörda och kanske börja lära oss se på barnens bilder genom att låta 

barnen guida oss kring hur vi ska titta på dem. Enligt min erfarenhet blir det då ofta flera gånger, 

om och om igen.  

Om vi också går tillbaka till Sjöbergs forskning som visar hur barn och unga egentligen lär sig 

filma på fritiden, blir konventionen kring den vuxne pedagogen som den ende experten i 

rummet, svår att upprätthålla. Barnen uppger att de lär sig utan vuxna, genom att härma, dela 

                                                             
119 Magnusson, Lena O., 2017, s. 229. 
120 Hellman, Annika, 2017. 
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och relatera till varandra i kollektiva lärandeprocesser där alla kan lite, men ingen är expert.121 

Om pedagogen ska ge sig in i ett sådant sammanhang där barnen är vana att lära sig att film 

själva, kommer den vuxne pedagogen att utmanas och erbjudas en möjlighet att omdefiniera 

sin roll. Idag kan många barn hantera tekniken, i vissa fall bättre än oss vuxna och jag tänker 

att det är något som en pedagog kan se som en resurs i lärandet. Återigen vänder jag mig till 

Freire där pedagogen betraktar gruppens individer som experter, men där gruppen tillsammans 

lär, genom och med varandra.122 Inom filmpedagogiken skulle vi vuxna kunna möta barnen 

som experter på olika saker, såsom exempelvis teknik, men också som experter på sitt eget 

innehåll, sina egna erfarenheter och sina egna intressen och barnen kan på så sätt visa vägen 

och vara delaktiga i att sätta agendan för vad som ska göras med kameran. Jag tänker också på 

Krauss där barnen är centrala i lärandet och där läraren och eleven till-sammans engagerar sig 

och hittar vägar att arbeta på.123  

Genom att iaktta barnens utforskande med kameran fick jag också syn på en konvention som 

handlar om att vuxna ofta tar bilder på barn, men att barn sällan tar bilder av vuxna. När jag ser 

bilder på mig som är tagna av barn, känner jag inte riktigt igen mig. Är det samma för barn? 

Känner de igen sig i bilder som vuxna tar på dem? Detta ledde vidare till tankar om att även 

bilder för barn, alltså barnprogram, barnfilm och filmer vi visar i filmpedagogiskt syfte nästan 

genomgående är filmat av vuxna. Utifrån denna insikt ställer jag mig nu frågor som: vad händer 

med barns självbild när de uteslutande konsumerar bilder tagna ur vuxnas perspektiv?  

8.3 Nya utgångspunkter för filmpedagogiken 
Vilka aspekter i det barnen gör med kameran har potential att bilda utgångspunkter i 

formulerandet av en ny filmpedagogik?  

8.3.1	Utgå	från	praktiken 
Ett förslag utifrån min studie är att utgå från praktiken, alltså görandet, processen och 

utforskandet. Med praktiken som utgångspunkt kommer vi komma närmare ett förhåll-ningssätt 

som innebär att studera och utforska sin tillvaro, snarare än att upprepa det som redan är gjort. 

Detta innebär att det ingår i filmpedagogens uppgift att hjälpa barnen att få syn på något de 

intresserar sig för som de vill synliggöra med hjälp av kameran. Det innebär också att barnen 
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och pedagogen behöver hitta ett sätt att skildra intresset som utgår från barnens egna perspektiv 

och görande, snarare än färdiga format för tv och bio. Detta blir ett alternativ till att lära ut film 

som en produkt, eller film som ett format med specifika regler och konventioner. Det innebär 

sannolikt att vi måste byta ut begrepp och ord i filmpedagogiken. Istället för säga att vi ska göra 

film kanske vi borde använda ord som undviker associationer till bio och tv. Ett förslag är att 

säga att spela in istället för att filma.  

Genom denna studie fick jag också syn på att det praktiska arbetet med kameran ger en djupare 

abstrakt förståelse för bild. När barnen övar, rör sig, närmar sig och fjärmar sig olika objekt och 

motiv, tränar de samtidigt sin förmåga att avläsa och förstå bilder de sedan möter. En 

utgångspunkt för filmpedagogiken skulle kunna vara att den har två mål. Det primära målet är 

att unga medborgare ska bli bild- och filmkunniga. Jag tänker på Freire som levde i en tid då 

analfabetismen var ett problem för demokratin. Idag är det inte analfabetism kopplat till skriven 

text som är det stora hotet mot demokratin, utan en ny typ av analfabetism, bildanalfabetism, 

vilken Walter Benjamin förutsåg redan 1931:  

”Inte de som inte kan läsa", så har det sagts, "utan de som inte kan fotografera kommer att bli 

framtidens analfabeter." Men en fotograf som inte kan läsa sina egna bilder, är han inte någonting 

ännu värre än en analfabet? 124 

I filmpedagogiken skulle det kunna ingå att barn och unga lär sig avläsa och förstå bild genom 

att använda kameran och reflektera kring det de gör med den. Konsekvensen av film-

pedagogiken blir då att barnen blir rustade att leva i en bildintensiv värld och i förlängningen 

att de också blir en kunnig och kritisk filmpublik.  

Det andra målet för filmpedagogiken skulle kunna vara en ambition att fånga upp de barn som 

sedan kommer att arbeta professionellt med filmandet i sitt yrke. Då blir filmpedagogikens 

uppgift att bibehålla intresset och engagemanget under lång tid.  

8.3.2	Etiken 
När filmpedagogiken utgår från det egna intresset, seendet och görandet blir också etiken 

central och ingår hela tiden i avvägningar och samtal. En viktig uppgift för filmpedagogiken 

framöver blir just att lösa etiken kring kameran, alltså hur vi umgås med kameran så att den inte 

blir ett farligt verktyg. När jag såg hur fint kameran landade i barnens händer i denna studie och 

hur barnen använde kameran som ett verktyg för utforskande och lärande, tyckte jag att det var 

                                                             
124 Benjamin, Walter, Liten fotografihistoria, Die literarische Welt, nr 38, 1931. 



 56 

synd att de inte kunde fortsätta med det i skolan. Att vi i vårt samhälle ännu inte löst frågan 

kring etiken gör att kameran fortfarande betraktas som ett farligt verktyg i skolan. Kring andra 

potentiellt farliga verktyg odlar vi tidigt en etik. Om en elev använder en sax för att klippa av 

en annan elevs hår, så vet alla i rummet, ung som gammal att det beteendet är fel. Det handlar 

om att vuxenvärlden tillsammans med verktyget odlat en etik, en kollektiv överenskommelse, 

kring hur verktyget ska användas. Pinks tanke om att ett porträtt är ett kontrakt som ingås mellan 

fotografen och den avbildade, kan vara en utgångspunkt i formandet av en etik kopplad till 

kameran.125  

8.4	Camera	obscura	och	samtida	filmpedagogik	
Vilka samtal kring film blir till i anslutning till camera obscura och vad säger dessa om 

förståelsen för film och filmpedagogik idag?  

Det första som slog personerna som kom in i camera obscura var att de kunde se en rörlig bild. 

Det andra som slog dem när de tittat en stund var att bilden var upp-och-ner. Det är oftast precis 

så en camera obscura illustreras i på bild: se nedan till vänster.  

  

Det var inte många som av sig själva reflekterade 

över att bilden också av bak-och-fram, vilket jag själv inte heller gjorde till en början. Ett 

resultat i min studie är ett tillägg i form av ett visuellt förtydligande kring att bildfenomenet 

också är bak-och-fram. Höger byter plats med vänster, vilket illustreras med röda pilar i bilden 

ovan till höger. Förhoppningen med detta förtydligandet är att ge en mer komplett bild av hur 

fenomenet fungerar.  

 

Inom forskningsområdet visuell kultur handlar forskningen ofta om blicken, många gånger i 

politisk bemärkelse. Inne i camera obscura blir det tydligt att blicken behöver tränas. Vad är det 
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egentligen vi ser? Många av besökarna i obscuran frågade sig just den frågan, och frågan kom 

efter att de konstaterat att bilden är rörlig, i färg och upp-och-ner. Jag observerade att jag tyckte 

att det tog lång tid för besökarna att förstå att det var omgivningen utanför vi såg på bilden inne 

i camera obscura. Det kan ha att göra med att många av dem inte var bekanta med omgivningen 

och ifall de hade känt till hur det såg ut på platsen, hade de antagligen snabbare kopplat ihop 

vad de såg upp-och-ner på bilden med det utanför. Att bilden är upp-och-ner är en form av 

disruption, en störning som skapar ett glapp mellan vår förförståelse och det vi är med om. Vi 

är inte vana att se en bild, eller omvärlden upp-och-ner och det ställer till vårt tänkande och vår 

avläsningsförmåga. Jag tänker också att om bilden ”bara” var upp-och-ner skulle det gått 

snabbare att förstå att det var omgivningen utanför vi ser på bilden inne camera obscuran. Jag 

tror att anledningen till att det tar så lång tid att förstå detta, kan ha att göra med att bilden också 

är bak-och-fram och att det alltså blir en viktig pedagogisk aspekt att betänka när jag jobbar 

vidare med camera obscura.  

 

Vissa av de besökare som stod kvar en stund och förundrades över bilden inne i camera obscura, 

började fundera på att bilden där inne bara pågår. Den fortsätter även om vi går ut, den bara är 

där av sig själv, hela tiden så länge det är ljust utanför. Jag tänker på George Mahashes 

definition av bilden inne i camera obscura som han benämner som ”evolving image”, en bild 

som likt verkligheten den avspeglar, bara pågår.126 Jag tänker också på Lena O Magnusson 

begrepp; pågående stillbilder, som innefattar de tre-åriga barnen som ser med och genom 

kameran via realtidsåtergivningen i kamerans display.127 De pågående stillbilderna är de bilder 

som inte sparas i kameran, men som kan ses i kameradisplayen.  

 

När besökarna inne i camera obscuran fått insikten om att bilden på skärmen bara pågår, 

uppstod samtal om tid och bild. Den pågående bilden synliggjorde det oändliga antal 

möjligheter som finns att spara bilder med en kamera: nu, nu, nu och nu. När jag ser tillbaka på 

workshopen under vårutställningen blir ett resultat av denna studie, att camera obscura är ett 

bra rum att diskutera frågor som: när är det viktigt att spara en bild av ett skeende? När är det 

viktigt att avstå? Vilka av de sparade ögonblicken ska vi visa för andra? Hur ska vi ta till vara 

och arkivera de bilder vi tar? Där inne i mörkret drabbas vi av Pyyrys enchantment, en slags 

förtrollning som bygger på en multisensorisk upplevelse, vi blir överraskade av vår egen 
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fascination för detta bildfenomen, vilket öppnar upp våra funderingar.128  

Genom att utgå från camera obscura kommer kameran i centrum för filmpedagogiken. Själva 

möjligheten att spara bilder blir central och öppnar upp för oändliga uppslag för vad vi kan göra 

med den möjligheten och i sin förlängning vad filmpedagogiken kan inrymma. Det skulle kunna 

vara ett alternativ till den rådande konventionen inom filmpedagogik, som handlar om att film 

är lika med berättelse och följaktligen måste börja i orden. Med camera obscura som 

utgångspunkt blir film lika med det (audio)visuella och måste börja i fenomenet BILD. 
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9 Slutdiskussion 
I denna studie prövar jag att sätta kameran och barnen i centrum för filmpedagogiken. Vi startar 

i praktiken med utgångspunkt i bilden och låter barnens intresse styra. Detta gör att 

filmpedagogiken blir något annat än vad hittills varit och upphör att handla om det som 

traditionellt ofta utgjort filmpedagogiken: att lära barn en norm för vad film är och som har 

bestämda former för hur den görs.  

9.1	Film	i	en	digital	samtid	
Genom de brott och störningar jag hittat när jag studerat dokumentationsmaterialet i min studie, 

har en viktig övergripande fråga uppstått. Det handlar om att reda ut vad som egentligen menas 

med ordet ”film” i en digital samtid. I denna studie, där barnen och kameran står i centrum, ser 

jag en fara med en för snäv definition av film, vilket skulle kunna hindra utvecklingen av 

filmpedagogiken. Med de möjligheter som den digitala tekniken ger, menar jag att ”film” och 

filmpedagogik borde handla om att hitta ett förhållningssätt till kameran, bilden, blicken och 

det visuella, snarare än att utgå från film som lika med en produkt.  

Vi kan leka med en jämförelse med ämnet svenska i skolan. Det är inte så att svenskämnet i 

grundskolan handlar om att barnen ska lära sig att skriva en roman. Svenskämnet handlar istället 

om att kunna läsa och skriva olika typer av text. Svenskämnet är inte kopplat till ett särskilt 

yrke såsom författarens, utan utgår ifrån att alla medborgare i vårt samhälle konfronteras med 

text och att alla ska kunna hantera text. Eleverna ska både kunna producera egen text i olika 

former och kunna läsa och förstå olika typer av text. Så skulle vi också kunna tänka när det 

gäller film. Jag menar inte att likna film vid ett språk, i alla fall inte ett språk. Däremot menar 

jag att vi inte behöver koppla filmpedagogiken till ett särskilt yrke såsom filmarens, utan vi kan 

koppla film till en vidare syn. Alla medborgare i vårt samhälle konfronteras med stillbilder och 

filmade bilder och alla borde tränas i att kunna hantera och avläsa stillbilder och filmade bilder.  

9.2	Bild	som	utgångspunkt	
Inom filmpedagogiken har filmhistorien ofta beskrivits utifrån ett underhållningsperspektiv 

som innebär att filmens historia startar med Bröderna Lumiéres första filmvisning i Paris 

1895.129 Filmen med denna historieskrivning startar i det kommersiella eventet. En alternativ 

historieskrivning för filmen skulle kunna vara den som Kalle Boman föreslår, nämligen att 

starta i det bildfenomen som uppstår av sig själv i naturen i grottor och i ihåliga trädstammar 

och som går att iscensätta med hjälp av en camera obscura. Om vi ser detta bildfenomen som 
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en start på filmhistorien förlänger den historien väsentligt och den startar i så fall innan vi 

människor ens fanns. Det blir en förskjutning av perspektiv i linje med den posthumanistiska 

teorin, där förståelsen för filmens ursprung inte längre är beroende av människan, utan det är 

naturen själv som gör bildfenomenet. Vi människor har sedan lärt oss spara bildfenomenet och 

visa eller spela upp det igen, med hjälp av olika tekniker. Denna förskjutning i perspektiv skapar 

ett brott gentemot den traditionella filmpedagogiska beskrivningen av historien och en ny 

möjlighet uppstår för filmpedagogiken: vi startar istället i naturens egna bildfenomen som 

synliggörs med hjälp av en camera obscura. Vi startar i det (audio)visuella och i frågan: vad är 

en bild?  

9.2.1	En	inkluderande	filmpedagogik 
Vad skulle denna hållning kunna få för konsekvenser? Om filmpedagogiken startar i den 

pågående bilden i camera obcscura, istället för en annan gällande konvention idag; att den 

startar i berättelsen, innebär det att alla åldrar kan delta. Inom filmpedagogiken har det länge 

sagts att film är för komplicerat för små barn, att barnen måste ha uppnått mellanstadieålder för 

att kunna lära sig göra film. Argumenten för det är att tekniken är för svår, vilket idag inte 

stämmer. Nästan alla förskolor i Sverige idag har åtminstone en surfplatta eller en digital-

kamera, som barnen lätt kan lära sig att hantera. Barnen verkar inte vara rädda för teknik, utan 

studier visar istället att det är vuxenvärlden som är bromsklossen när det gäller teknik. Lärarna 

är ofta rädda att barnen kan mer om tekniken och de vet inte hur de ska använda kameran 

pedagogiskt, vilket gör att de ogärna tar in teknik i klassrummet.130 Ett annat argument mot att 

små barn ska filma är att det är för svårt för dem att skriva manus och bildmanus. Detta är också 

en seglivad konvention inom filmpedagogiken, att det är så film görs: först skrivs det ett manus 

och sedan ett bildmanus och sedan filmas det. För det första är det inte säkert att film görs så 

idag. Den digitala tekniken har förändrat även de professionella processerna. För det andra, när 

film lärs ut på det sättet, börjar det i ordet, i den abstrakta tanken och i skrivandet och exkluderar 

på så sätt många personer, små barn men också ungdomar som av olika skäl inte klarar av 

skrivande.  

Om filmpedagogiken istället startar i bilden och med kameran, och litar på att berättandet, 

snarare än berättelsen, uppstår i och genom görandet; antingen berättandet om det som görs, 

alltså verksberättelsen, eller berättande genom att bilder läggs ihop efter varandra, kommer vi 

kanske fram till att filmpedagogik idag inte behöver härma, eller ens likna den film som görs 
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för bio eller tv. Detta sätt att tänka kring filmpedagogik öppnar upp för att en person som är 

intresserad exempelvis av hur slime tillverkas, kan använda kameran för att skildra det. Det 

öppnar också upp för att någon som är intresserad av fåglar och natur kan studera det med hjälp 

av kameran och hitta sin egen form för att presentera sitt intresse i stillbild eller i filmade bilder. 

Alla med ett specifikt intresse kan ta med det in i filmandet och utforma filmandet utifrån sitt 

intresse. 

Enligt Statens medieråds rapport får vi veta att flickor är en grupp som filmar mycket på sin 

fritid och att de lägger upp det de filmar på sociala medier.131 I samtal med filmpedagoger i 

Kulturskolan uppger de att det film i Kulturskolan inte attraherar dessa flickor.132  

Filmpedagogerna har noterat att flickorna skiljer på att använda kameran på deras sätt och att 

”göra film”. Att ”göra film” innebär för dessa flickor detsamma som att härma det vi ser på bio 

och tv. De menar att det är fokus på teknik och att gamla strukturer som innebär att pojkar ska 

vara bakom kameran och flickorna hänvisas till att vara framför kameran upprepas i görandet. 

”Att filma” eller ”göra videos” är för dessa flickor något helt annat och det är så flickorna 

benämner det de gör varje dag. Jag tänker att ifall bilden är en utgångspunkt och kameran och 

barnens intresse står i centrum för filmpedagogiken kan en konsekvens bli att vi behöver 

förändra hur vi benämner det vi gör, så att det blir tydligt att filmpedagogiken kan vara 

angelägen för fler personer än de som deltar idag i olika filmpedagogiska aktiviteter.  

9.3	Filmpedagogik	och	demokrati	
Utifrån denna studie tänker jag att filmpedagogik idag borde innebära att alla barn skulle få öva 

sin förmåga att avläsa bild och film så att de kan navigera och ta plats i den visuella kultur vi 

lever i idag. Vi vuxna borde utveckla en beredskap att ta emot barnens bilder och möta barnen 

i de diskussioner och frågor som de genom sina bilder vill öppna upp. Om barnens intresse blir 

en motor i filmpedagogiken kommer vi kanske fram till att film och filmande bland annat kan 

vara ett sätt att lära oss mer om hur barn ser och tänker kring sina liv och sin vardag och vilka 

frågor de bär på om sin tillvaro.  

När barnen tidigt bygger en egen relation till kameran och till bildproduktion kan 

filmpedagogiken träna förmågor som gör dem till en kritisk publik och barnen kan börja 

ifrågasätta vilka perspektiv syns, vilka som får yttra sig visuellt och inte, vilket Rogoff menar 
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är den stora frågan som står på spel just nu inom forskningsfältet visuell kultur.133 Jag tänker 

att en ny filmpedagogik kan svara på det problematiska bildarv som Mirzoeff och hooks skriver 

om, där västerländska samhällen använt bilder för att skola in medborgare i en rasistisk blick.134 

Genom att aktivera fler visuella yttranden och perspektiv kan vi bygga en kritisk relation till 

bild- och filmarvet. Filmpedagogiken skulle kunna innefatta kunskap om mänskliga rättigheter, 

yttrandefrihet, barnkonventionen och en fördjupad kunskap om etik, juridik, estetik och teknik. 

Med en sådan ingång till filmpedagogiken kan den arbeta aktivt med decolonization, alltså en 

slags avkolonisering, när de gäller perspektiv och ideologi, och parallellt stimulera en mångfald 

när det gäller innehåll och estetik. Jag undrar om vi verkligen utforskat filmandets potential, 

eller om har vi bestämt oss för snabbt för vad ”film” är? 

Slutligen skulle jag också önska att film betraktades som en metod och kameran som ett verktyg 

för att undersöka och lära om den värld vi lever i. Alla barn borde känna till denna metod och 

detta verktyg och uppmuntras att själva, på ett ansvarsfullt sätt, utforska de olika möjligheter 

som metoden och verktyget ger. Filmförfattaren Zavattinis vision om att alla människor skulle 

ha tillgång till filmkameran har nära nog besannats idag, men utan kunskap om kameran 

kommer det aldrig bli ett demokratiskt verktyg såsom Zavattini önskade.  
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Bilaga 1 
FAKTA  

Söndagen den 29:e 
januari 2011 

Träff 1 

Plats: Viktoriagatan 13, 
bottenvåningen. 

 

Tid: kl 10.00 – 12.00 

Vem: Studenter på 
kandidat- och 
curatorprogrammet, lärare 
bjuder in 11 barn med 
syskon och föräldrar att 
gå en Söndagsskola. De 
flesta barn och föräldrar 
har anknytning till 
Filmhögskolan. Barnen är 
mellan 3-9 år. 

 

Hur: Vi börjar med en 
namnlek.  

 

 

 

Barnen får ta varsitt paket 
som ligger i en stor 
blomkruka med en palm. 
På varje paket står ett 
namn. Sedan får barnen 
gå till en av våra studenter 
som blir ”handledare”.  

 

 

BESKRIVNING 

Första helgen på 2011 års 
upplaga av Göteborg 
International Film 
Festival.  

Dåvarande adressen för 
Filmhögskolan. 

Vi kallade träffarna för 
Söndagsskola.  

 

Både vuxna och barn är 
blyga och trevande. Vissa 
barn vill inte, men 
föräldrarna vill att barnen 
ska delta ändå. 

 

Vi hade planerat vem som 
skulle ta hand om vilket 
barn och utrustat varje 
pedagog med tre övningar 
som skulle göras i enskild 
grupp. Vi hade också köpt 
in en digitalkamera till 
varje barn tack vare 
Pedagogiska 
Utvecklingsmedel.  

 

KOMMENTAR 

 

 

 

Nu har namnet ändrats till 
Akademin Valand och 
adressen till Storgatan 43.  

 

 

Det är mycket för-
väntningar i luften och 
alla vuxna vill leva upp 
till dem. Barnen känner 
av osäkerheten. 

Vi hade laddat och satt 
namnlappar på kamerorna 
innan de öppnade 
paketen. Vi pedagoger 
hade också likadana 
kameror. Barnen fick hela 
kameran med sladdar, 
instruktionsböcker och 
allt vilket gjorde att det 
blev på allvar. En egen 
vuxengrej.  
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FAKTA 

 

Barnen utforskar kameran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/213194170 

 

BESKRIVNING 

 

De närmaste 10 
minuterna lär sig barnen 
hur de tar kort och film 
genom att själva prova 
och vi vuxna backar upp 
dem när de ber om hjälp 
eller har frågor.  

 

Liv börjar rikta kameran i 
rummet. 

 

Liv ser en spegel vi ställt 
fram och går nära, 
stannar och tar en bild.  

 

 

Liv går ännu närmare och 
tar en bild. 

 

Liv börjar backa, stannar 
och tar en bild.  

 

 

Liv backar ännu mer och 
tar en bild.  

 

 

 

Lösenord: 
Filmpedagogik123 

KOMMENTAR 

 

Jag ser i dokumentationen 
att jag är otålig och vill gå 
vidare med de övningar vi 
planerat. Jag säger till 
mina studenter att gå 
vidare, samtidigt som 
barnen är helt inne i att 
utforska sin nya sak: 
kameran. Jag är inte 
lyhörd för vad barnen gör 
och vad som händer i 
rummet.  

 

 

Däremot studenten Martin 
som dokumenterar är 
lyhörd inför vad som 
händer i rummet och 
fångar upp Liv som på 
egen hand börjar 
experimentera med 
avstånd. Hon filmar sig 
själv i en spegel nära och 
långt ifrån. Detta 
uppmärksammas inte av 
någon pedagog där och 
då, förutom Martin som 
dokumenterar.  

Livs egna bilder från 
hennes kamera har hon 
själv raderat och vi har 
därför inte kunnat spara 
dem i vårt material.  

 

Länk till hela sekvensen 
med Liv. 
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FAKTA 

Övning 1 –Porträttet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BESKRIVNING 

 

 

Pia instruerar Charlie, 
Embla och Ida att ta kort 
på en vuxen. Barnen ska 
bestämma vad den vuxna 
ska ha på sig och vad den 
vuxne ska göra. 

 

Till vänster: Charlie 
instruerar sin pappa 
Tommy att hålla i ett 
paraply och tar en bild. 

Till höger: Charlies bild.  

 

Till vänster: Embla 
instruerar sin mamma 
Linda (mig) att ta på en 
hatt och hoppa. 

Till höger: Emblas bild. 

 

 

Ida instruerar sin mamma 
Kristina att ligga på 
golvet med en rolig hatt.  

 

 

Teodor tar en bild på sin 
pappa och säger: ”- Säg 
omelett!”. 

 

 

KOMMENTAR 

 

 

Det är fokus på vad 
barnen vill, att barnen får 
bestämma. 
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FAKTA 

 

Övning 2 – Mörkret 

Vi vill att barnen ska 
förstå hur blixten fungerar 
och gå in i ett rum, 
släcker lampan och ber 
barnen ta en bild.  

 

 

 

 

Övning 3 – Att filma 

 

Vi har med leksaker som 
rör sig som vi uppmuntrar 
barnen att filma.  

 

Matteo och Filippa filmar 
leksaker som rör sig. 

 

 

 

 

BESKRIVNING 

 

 

 

 

 

 

Till vänster: Liv tar en 
bild i mörker. 

Till höger: Charlies bild.  

 

 

Till vänster: Matteo tar 
bild i mörker.  

 

Till höger: Matteos bild. 

 

 

 

 

KOMMENTAR 
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FAKTA 

Övning 4 – Unikt 
ögonblick 

Vi iscensätter något som 
händer en enda gång. 
Barnen får välja om de 
vill filma eller ta stillbild. 

 

Övning 5 – Titta 
tillsammans 

Jonas Myrstrand satte 
ihop en 10 minuter film-
sekvens med material från 

Youtube som barnen 
tittade på. 

ANTECKNING 

 

 

Coca Cola Light som vi 
hällde Menthos i så att 
den exploderade.  

 

 

Vi byggde upp en biograf 
i entrén genom att 
mörklägga och ta ner en 
projektor och högtalare.  

 

 

 

 

 

KOMMENTAR 

 

 

Vi hade aldrig provat 
detta själva innan.  

 

 

 

Filmsnutten var både 
läskig och rolig. Samtalet 
efter blev lite trevande. Vi 
var alla ovana att föra 
samtal med barn. 

 

https://vimeo.com/213203100
Lösenord: Filmpedagogik123 
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FAKTA 

Övning 6 – Presentera 

 

Barnen visar det de gjort 
under träffen på stor duk i 
bion. 

 

 

Övning 7 - Hemläxa 

Barnen tar hem sina 
kameror och filmar hur 
det är hemma när de 
dukar bordet. Nästa träff 
tar de med filmsekvensen 
och visar för de andra.  

 

 

 

 

ANTECKNING 

 

Barnen pratar i mikrofon 
och får välja något de 
kommer ihåg att de gjort, 
som de vill visa.  

 

 

 

 

Vi försöker prata om 
HUR de har filmat.  

 

 

 

 

 

 

KOMMENTAR 

 

Här kommer samtalet 
igång när barnen berättar 
om sina bilder. 

 

 

 

 

Tanken är att vi övar 
tekniska färdigheter när vi 
ses och att barnen 
använder vad de lärt sig 
hemma genom att göra 
läxor.  

 

 

 

 


