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Rapport från klassrummet:  

Workshop i dokumentärfilm 

 

 
Filmvisning på Björngårdsskolan 

 

På besök i Stockholm 

 

Eleverna i klassen Örnen på Björngårdsskolan jobbar med film under tre hela 

dagar samma vecka. De har alla kommit olika långt, men arbetar självständigt i 

grupper till de behöver fråga Anusha Andersson, deras filmpedagog från 

FilmCentrum. De är nästan klara med fina filmer. En grupp diskuterar 

bildrättigheter. Nyhetsbilden på flyktingpojken Aylan vid stranden, får den 

användas om det är en TT-bild?  

– Det här är något som jag verkligen önskar handledning i, vad som är tillåtet 

eller inte, säger klassens ämneslärare Ewa Tillbom som också är med på 

lektionerna. 

 

Det gemensamma temat för skolan under året är migration. Eleverna har fått lära 

sig om Barnkonventionen och talar mycket om orättvisor. De har sett den 

hyllade dokumentärfilmen ”I am eleven” där elvaåringar från hela världen får 

berätta om sin vardag. Nu lägger de sista handen vid sina egna tolkningar på 

temat.  
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En av grupperna har gjort en berättelse om flykt. De har telefonintervjuat en 

kontakt till Anusha som flytt från Afghanistan till Sverige. Det är hans röst som 

berättar. Eftersom han har skyddad identitet är filmen animerad. Lerfigurer rör 

sig med båt över ett hav och det regnar tårar. Filmen avslutas med orden ”We 

all bleed the same color.” Det knyter sig i bröstet. Tänk om jag skulle lämna 

mina föräldrar och åka båt för att fly. Filmen sätter ord på väldigt svåra frågor 

som vuxna kanske inte ens kan formulera. Tekniken är också krånglig, men de 

lär sig snabbt. Nu måste tjejerna se till att ljudspåret synkar bättre, Anusha får 

visa.  

 

 
 

 

 
Björngårdsskolan får hjälp av Anusha Andersson att redigera sina filmer 
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I slutet av varje dag får eleverna göra en pedagogisk planering i sina 

Filmloggböcker: 

Så här har jag och min grupp arbetat 

Det här har jag lärt mig 

Det här skulle jag vilja jobba vidare med 

 

På fredagen är det en avslutande filmvisning. Varje grupp visar sin film och 

berättar om den efteråt och får svara på frågor från sina klasskompisar. 

 

– Det är bra att eleverna får koncentrera sig enbart på filmarbetet under några 

dagar. Samtidigt blir det väldigt intensivt för alla att arbeta under så här långa 

pass i ett sträck. Hur fångar jag som lärare upp de som inte har lika lätt att 

jobba självständigt? Därför gör jag de här små utvärderingarna med eleverna, 

för att se hur dagen har gått, säger Ewa.  

 

 

På besök i Malmö 

 

 
Backaskolan i Malmö testar att filma rörelse  

 

Bildläraren Jessika Blomqvist kör sin bil på parkeringen utanför klassrummet. I 

bakluckan sitter mediepedagogen och regissören Håkan Bjerking med Hussein 

och en ipad som filmar Noah när han cyklar mot dem. Det är filmworkshop och 

grupperna är utspridda på olika håll. Just denna grupp testar olika åkningar. De 

andra grupperna är inomhus, några gör research för sina skräckfilmer genom att 

titta på tv-programmet ”Det okända”, andra gör egen filmmusik i ett program 

som finns på ipaden. Efter ett tag samlas alla i helklass och testar att filma med 

fish eye-optik. Klassen har film ca 80 timmar per vecka under Elevens val. De 

har pitchat sina filmidéer med Håkan där de fått direkt feedback och hjälp att 

göra en visuell tidsplan. 
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Utmaningen för klassen på Backaskolan är att komma vidare i sitt filmarbete. De 

har stor kunnighet, men behöver kanske en morot för att utvecklas. 

– Flams och trams är ett bra sätt att bli förtrogen med mediet. Nu har 

eleverna kommit så pass långt att vi skulle kunna arbeta djupare med ett mer 

meningsfullt innehåll. Hur kan vi som lärare hjälpa dem med det? säger Linus 

Rundberg, fritidspedagog på skolan.  

– Generellt är tjejerna mer självständiga, säger Jessika. Killarna vill ha mer 

tekniska effekter. 

En morot kan vara att delta i en filmtävling. I regionen finns tävlingen Pixel 

som anordnas av Film i Skåne i april varje år. Förhoppningen är att klassen ska 

kunna arbeta med ett längre filmprojekt under läsåret 16/17 och gärna att det 

integreras i flera ämnen. Det förutsätter att fler lärare motiveras att delta. Tema 

”skräck” går att använda i flera olika kontexter. Varför gillar vi skräck? Hur ser 

rädslan ut genom tiderna? 
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En annan utmaning är det rent praktiska.  

– Hur undviker man flaskhalsar när det bara finns en stationär dator? 

Eleverna får redigera filmerna i sina ipads, men där är det svårt att få en bra 

överblick. Dessutom befinner de sig ständigt i olika processer, säger Håkan.  

– Jag upplever att det är svårt att hitta ett bra system för att spara filerna. 

Ska vi ha en extern hårddisk? undrar Jessika. 

 

 

På besök i Göteborg 

 

Nytorpsskolan är en mångkulturell skola i Hammarkullen. Eleverna i vår 

Kompisklass har alla olika ursprung, men de flesta är födda i Sverige. Skolan är  

mottagare för nyanlända barn och ungdomar, vilket våra elever ville 

uppmärksamma i sin dokumentärfilm. I stället för att berätta om de nyanlända 

gör de en film till dem, där de berättar om sin skola och ger olika tips som kan 

vara bra att känna till. De hoppas att filmen ska få de nya eleverna att känna sig 

välkomna. Till sin hjälp har de mediepedagogen och filmaren Johanna 

Bernhardson, som har följt klassen sedan Kompisskoleprojektet började för två 

år sedan. Barnen får filma miljöer på skolan som de vill berätta om – t ex 

matsalen och skolgården.   

– För den som inte har de bästa språkliga förutsättningarna är kameran ett 

underbart verktyg! Kanske blir det lättare att kommunicera med bild än genom 

text, säger bibliotikarien Iréne Johannesson. 
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Ibland får eleverna dokumentera lektionerna med filmkameran 

 

Johanna klipper filmen själv, men går igenom alla scenval med klassen först, så 

att eleverna får vara med och bestämma. Hon och Iréne samarbetar med alla 

filmprojekt, vilket har varit avgörande. Klassens mentor Hanna Omari är 

föräldraledig, men hennes vikarier är också med på filmlektionerna. 

– Det går inte att vara själv, det behövs minst två vuxna, särskilt om klassen ska 

delas upp i grupper, säger Iréne och Johanna. 

 

 

På besök i Arvidsjaur 

 

 
 

Det är vinter under vårt besök på Ringelskolan. Gnistrande snö och strålande 

solsken. Skidsäsongen är igång och eleverna ska dokumentera sin vardag 

under några veckor. Vintersport är det givna temat när det handlar om barnens 

intressen. Dokumentärfilmaren Ulf Boström handleder eleverna i grupper, 

medan resten av klassen har ”egen dag” och jobbar ikapp andra ämnen med 

sin lärare Tomas Pettersson. Eleverna har tidigare fått en introducerande kurs 
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genom Skapande skola där de lärt sig de tekniska baskunskaperna i sina ipads. 

Nu diskuterar de sina idéer med Ulf i ett separat rum. Det är pimpling på sjön, 

ridning, pulkaåkning, skidskytte, bågskytte, skoterorientering. Barnen får bara 

åka skoter med närvarande vuxen, om det inte är ett inhägnat område. Kan 

någons storebror vara med? När blir det mörkt, måste de inte filma på dagen? 

Det är mycket att tänka på, det gäller att planera! Tillsammans diskuterar de hur 

man bäst filmar rörelse och andra tekniska lösningar. Ulf tipsar om olika 

perspektiv att filma från: både sittandes på skoter och stående bredvid. Sedan 

sammanfogar man de olika rörliga bilderna i redigeringen. Närbilder, helbilder 

och halvbild. 

 

När alla filmer är klara och sparade på en av klassens ipads händer det som inte 

får hända. Paddan pajar och allt filmmaterial försvinner. Något som kan få vem 

som helst att tappa lusten. Men eleverna jobbar tålmodigt vidare med andra 

filmidéer inför sista läsåret i Kompisskoleprojektet. 

– Okunskap är kostsamt ibland, men nu har vi lärt oss. Ett backupminne är 

beställt inför hösten, säger Tomas. 

 

 

 

På besök i Hallstahammar 

 

 
 

Näslundskolan är en liten skola där alla känner varandra väl. 5A har haft 

mediepedagogen Sören Ivemyr som musiklärare tidigare och nu ses de varje 

vecka för att jobba med film. Sören är anställd av kommunen och nu till hösten 

filmarbetar han med Hallstahammars alla elever i årkurs 6. Under tre år har han 

också varit med i en filmpedagogisk satsing för kommunens alla lärare, från 

förskola upp till högstadiet. Dels för att öka filmkunskapen, men också för att 

höja filmens status i skolan. 
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Eleverna på Näslundskolan har lärt sig tekniken mycket genom att filma trailers 

där de berättar om sin skola och området de bor i. De har även gjort 

reklamfilmer i samma trailerformat som finns i iMovie. Ett bra sätt att komma 

igång och förstå hur programmet fungerar. Under våren har klassen fått arbeta 

med egna filmer om Strömsholms kanal och dess historia. I stället för att 

dokumentera sin egen vardag har de satt sig in i hur livet såg ut för invånarna i 

slutet av 1800-talet. De har kommit på berättelser, hittat locations och 

tidsenliga kläder. Materialet har de sedan redigerat själva och de färdiga 

filmerna kommer att visas på Ekomuseet Bergslagens webbsida. 

 

 

Övrigt 

 

 

Lagring av filmmaterial 

 

Ett sätt att lagra och flytta sina filer från sin ipad till en annan dator är att 

använda Dropbox. Med hjälp av lagringsutrymme i Dropbox kommer du åt dina 

filer från vilken dator, datorplatta och smartphone som helst. Du registrerar dig 

på www.dropbox.com och får ett konto på 2 GB gratis. Det är väldigt smidigt 

att använda! Ett annat sätt är att spara filerna i sitt iCloud-konto. Se till att döpa 

mapparna och filerna så att ni lätt hittar dem. 

http://macworld.idg.se/2.1038/1.461639/sa-kommer-du-igang-med-icloud 

 

Bildrättigheter 

 

Här finns en upphovsrättsguide vad gäller bilder i skolan. Rörlig bild ingår inte i 

avtalet, i alla fall inte om det ska visas offentligt:  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130 

 

Stöd till filmkulturell verksamhet 

 

Vill du komma igång och utveckla det filmpedagogiska arbetet på din skola? 

Sök stöd! Sista ansökningsdatum är 15 oktober för hösten 2016. 

http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-

ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/ 

 

 

 

Text och bilder: Sanna Svanberg, Filminstitutet 

http://www.dropbox.com/
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http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130
http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/
http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/

