
 

 
Nytorpsskolan i Göteborg 

 

Dokumentärfilm på klassrumsgolvet 

Pedagog: Miriam von Schantz, fil. dr. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet 

Plats: Fyra olika tillfällen med 5A på Näslundsskolan (Hallstahammar), 5:an på Backaskolan (Malmö), 

5C på Nytorpsskolan (Göteborg) samt 5 Örnen på Björngårdsskolan (Stockholm) 

Tid: 2 h med rast 

En kikare skickas runt i klassrummet. Bakom linsen studerar eleverna en efter en närgånget sina 

kompisar på andra sidan rummet. Efter ett tag glömmer de bort att de blir iakttagna och fortsätter 

sina samtal. Sedan blir det mörkt och projektorn surrar igång. Under en halvtimme tittar vi 

tillsammans på dokumentärfilmen ”The Quiet One” av Ina Holmqvist och Emelie Wallgren. Den följer 

det nyanlända flyktingbarnet Maryam under hennes första månader i Sverige. Hon har svårt att 

interagera med de andra i klassen och kan ännu inte språket så bra. De vuxna och filmarna själva är 

frånvarande i bild vilket ger intryck av att vi får följa barnets på hennes villkor och att kameran är 

”osynlig”. Efter filmen har eleverna många frågor, mer kring Maryam och hennes liv än om hur filmen 

är gjord. Varför hon beter sig på ett visst sätt och var hennes föräldrar befinner sig. 



 
 

Miriam von Schantz hos Näslundsskolan i Hallstahammar 

 

Fiktion vs. verklighet 

Till en början behöver vi reda ut vad fiktion är. Eleverna får komma upp och rita med Miriam på tavlan. 

Det är inte helt lätta frågor vi diskuterar, men vi blir någorlunda överens om vad verkligheten är för 

något, även om den kan tyckas abstrakt. Med hjälp av kikaren fick eleverna prova att se ur ett 

begränsat perspektiv och välja ett bildutsnitt ur verkligheten. För är inte det vad dokumentärfilmaren 

gör? Miriam ritar upp figurer: en avsändare och en mottagare. Vem är det som berättar något – och 

för vem? Vad är det egentligen att vara ”en fluga på väggen”? I ”The Quiet One” följer kameran 

Maryams vardag och får oss att tro att det vi ser enbart är ur hennes perspektiv, när det i själva 

verket är medvetna val som filmarna har gjort under flera månaders arbete.  

 

 

Björngårdsskolan på plats i Filmhuset 

 

 



 
 

Subjektiva berättelser? 

Snart är eleverna med på att:  

alla filmer är konstruerade berättelser, så även dokumentärfilmer. 

en film bär på värderingar och perspektiv. 

olika personer förstår olika filmer olika. 

Ina och Emelie som har gjort ”The Quiet One” har sannolikt filmat mängder av material ur Maryams 

dagar på skolan. Vad är det vi inte får se? Vad klipps bort? Tänk om de enbart har valt scener när 

Maryam är arg och bråkig? Eleverna får diskutera.  

Dokumentära formgrepp 

Direkt tilltal 

Berättarröst 

Talking heads 

Intervjuer 

Arkivbilder 

Observerande kamera 

I ”The Quiet One” finns inget av detta, kommer vi fram till. Jo, den observerande kameran!  

Källkritik 

Lektionen med Miriam blir klassernas startskott för att börja producera egna dokumentärfilmer. 

Genom hennes exempel har de fått verktyg att tänka källkritiskt och förstå förutsättningarna för att 

berätta dokumentärt. Nu ska eleverna börja tänka kring vad de själva kan berätta om sin verklighet. 



 

 

Att tänka på 

Se till att ta in frisk luft i klassrummen och att eleverna får en ordentlig rast! Två timmars fördjupat 

samtal kräver att barnen är pigga, vilket märktes i det lilla konferensrummet i Filmhuset.  

Övrigt 

I vår bok ”Introduktion till filmpedagogik – Vita duken som svarta tavlan” har Miriam von Schantz 

skrivit kapitlet Dokumentärfilm. Här finns praktiska råd om hur du når ett fördjupat filmsamtal 

tillsammans med elever och hur en film kan analyseras i klassen. Beställs via Gleerups hemsida: 

https://www.gleerups.se/40687302-product 

Det finns många bra dokumentärfilmer att visa i klassrummet. Här är en lista från FilmCentrum. 

 

Bilder och text: Sanna Svanberg, Filminstitutet 

2016-06-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gleerups.se/40687302-product
http://riks.filmcentrum.se/filmkatalogen/sok/?grades=&tags=227&spoken_languages=&text_languages=&countries=&takes_place_in=&genres=1&genres=2&genres=3&genres=4&advanced=Visa+filmer
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/

