
Vad vill du visa?
Utforska din värld genom kameran
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u  Informera alla – deltagare, målsmän och personer i 
 när heten – att kameror kommer finnas på plats. Tänk 
på att det kan finnas personer med skyddad identitet 
eller personer som av andra anledningar inte vill vara 
med på bild. 

u  Det är vanligt att yngre deltagare vill lägga ut sin film på 
Youtube. Ta ställning till detta innan ni startar. 

u  På en förskola eller skola finns en lokal policy du behöver ta del 
av innan du börjar arbeta.

u  En gruppindelning med 4–5 deltagare är idealisk; varje grupp 
har en kamera (surfplatta eller smartphone) samt penna och 
papper. Ett maxantal på 6–7 grupper är att föredra.

u  Workshopen passar bäst från 7 år och uppåt.

u  Se till att det finns tysta lokaler för redigering och inspelning. 

u  Kameror som både kan ta stillbilder och filma. En surfplatta är 
att föredra då det går att redigera på samma enhet. 

u  En projektor och högtalare för uppspelning av gruppernas  filmer 
vid slutet av workshopen. 

 u  Se till att kameror och surfplattor är laddade, har tillräckligt med 
lagringsutrymme och att det finns adaptrar till den teknik som 
används.

u  Varje grupp arbetar steg för steg, utan att känna till nästa steg  
i förväg. Gör först och prata efteråt. 

u  Informera redan vid start om att övningen avslutas med en 
gemensam visning av alla gruppernas filmer. Detta ger dem 
som absolut inte vill vara framför kameran en chans att välja en 
annan roll. Det ger också hela gruppen ett tydligt mål att jobba 
mot vilket kan ge energi. MEN detta kan också skapa ett onödigt 
prestationskrav som gör att övningens steg tar längre tid än de 
borde.

Kom igång!

ETIK

LOGISTIK

TEKNIK

PEDAGOGIK

Mer  information på  kameransabc.com

TÄNK PÅ
u  Denna övning kräver inga förkunskaper. Alla kan vara med.

u  Övningen är temastyrd. Den kan göras inom vilket ämne som helst.

u  Detta är en samarbetsövning där deltagarna lär känna varandra  
genom att göra och tänka tillsammans.
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VÄLJ ETT TEMA

EXEMPELVIS

VÄNSKAP

E X EM P ELV I S :

vänskap

 Välj ett tema …
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Samla

S T E G  E T T

TÄNK PÅ
u  Tidspressen gör att deltagarna behöver ta snabba beslut och därmed minskar  

prestationsångesten. 

u  Uppmuntra deltagarna att gå på första impulsen.

u  Bejaka alla idéer – säg ja och bygg vidare!

u  Använd enbart kameran och inga andra appar i detta steg.

u Bilderna blir en inventering av hur deltagarna tänker kring temat.

u Att samla är ett sätt att utmana seendet och att utforska temat vidare.

5 min

Ta tre stillbilder på det ni kommer att tänka på  
när ni hör ordet vänskap.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

0 min
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Välj

S T E G  T V Å

TÄNK PÅ
u  Tankarna kring begreppet vänskap konkretiseras nu genom bilderna. 

u  Att lära sig välja och sålla bland sina bilder och argumentera för sitt val,  
är en viktig förmåga att träna på.

u  När deltagarna väljer, fördjupar de sina resonemang kring vad bilden egentligen 
 föreställer och hur väl den visar det som avses.

u  Om tid finns kan deltagarna diskutera varför de valde bort de andra bilderna.

15 min

Välj en av de tre bilder ni nyss tog.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

5 min
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20 min

Samtala

S T E G  T R E

TÄNK PÅ
u  Pappret deltagarna skriver på blir deras ”manus”, spara det därför  

under hela workshopen.

u  Alla ord är tillåtna förutom elevernas namn.

u  Diskussionen kring orden blir en inventering av vad deltagarna kan eller tänker 
om temat och kan också bli material att använda som underlag för samtal efter att 
övningen är klar. 

u  En utveckling av detta steg är att deltagarna skriver ner tre ord som svar  
på frågan: varför visar denna bild vänskap.

Glad

Gemenskap

Kul

Skriv ner tre ord som ni tänker på  
när ni ser på bilden.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

15 min
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55 min

Iscensätt

S T E G  F Y R A

TÄNK PÅ
u  Det är viktigt vilka ord du använder när du instruerar. Barn mellan 8 och 12 år 

säger ”göra en video” eller ”göra ett klipp” om en obruten filmad sekvens. Om du 
säger att de ska filma innebär det ofta i barnens värld att göra flera scener och 
sätta ihop till en film. 

u  Ta ett steg tillbaka och låt deltagarna själva upptäcka att exempelvis ljudet blir 
ohörbart om de filmar på avstånd – Learning by doing!

u  Här börjar rollerna i gruppen växa fram, vissa vill stå bakom kameran, andra vill stå 
framför och vissa vill regissera.

Glad Gemenskap Kul

Filma tre korta sekvenser, en för varje ord ni skrivit.  
Max 20 sekunder per video.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

20 min
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Motsatsen

S T E G  F E M

TÄNK PÅ
u  Om tid finns kan deltagarna filma en kort sekvens vardera även på dessa ord, 

 precis som på de tre första. Det är en bra uppgift för den eller de grupper som är 
mycket snabbare än de andra. 

u  Vad är egentligen en motsats? Låt deltagarna svara på detta utifrån deras sätt  
att se. Motsatsen till blå kan exempelvis vara banan. Det viktiga är att del tagarna 
associerar och tänker tillsammans, inte att det blir korrekta fakta.

60 min

Glad

Ledsen

Gemenskap

Utanförskap

Kul

Tråkigt

Visa upp de tre klipp ni gjort.

Ta fram pappret med orden och skriv ner motsatser  
till de ord ni nyss filmat. 

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

55 min
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80 min

Förändringen

S T E G  S E X

TÄNK PÅ
u  Deltagarna måste visa vad som gör att skeendet förändras. Om sekvensen börjar  

i glad vad är det som händer som gör att den slutar i ledsen? 

u  Det blir stor skillnad beroende på vilket ord som sekvensen börjar eller slutar med.  
Exempelvis om sekvensen börjar i glad och slutar i ledsen blir det något helt annat 
än om den börjar i ledsen och slutar i glad.

u  Att bryta ner en förändring i sina beståndsdelar är ett sätt att börja förstå 
 berättande. 

Glad

Ledsen

Gemenskap

Utanförskap

Kul

Tråkigt

Filma tre korta sekvenser som börjar i det ena ordet  
och slutar i motsatsen. 

Kom ihåg att visa vad som orsakar förändringen. 

Max 30 sekunder per video.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

60 min
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100 min

Berätta

S T E G  S J U

TÄNK PÅ
u  Låt deltagarna öppna redigeringsprogrammet och lägga in klippet själva,  

även om de aldrig använt programmet tidigare. 

u  Låt deltagarna svara på frågan: Vad är det som gjort att mittenklippet börjar  
med glad? Det sätter igång tankarna.

u  Detta steg handlar om att få fram en helhet och att förstå de delar och val  
som krävs för att få fram det deltagarna vill visa.

u  Nu jobbar deltagarna fram en film med kameran och varandra.  
Detta är ett  alternativ till att sätta sig ner och tänka på hur det ska börja.  
Här börjar de istället i mitten och jobbar därifrån fram en början och ett slut.

FÖRE EFTER

Glad 

Ledsen
Glad Ledsen

Välj ett av motsatsparen. Lägg in klippet  
i ett redigeringsprogram. Klippet är nu mitten av er film. 

Nu ska ni filma ett klipp som visar  
vad som händer före mittenklippet och ett klipp  

som visar vad som händer efter. 

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

80 min
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120 min

Förtydliga

S T E G  Å T T A

TÄNK PÅ
u  Att visa för andra är det bästa sättet att ta reda på vad publiken förstår och inte. 

u  Här utmanas deltagarna i att vara tydliga. Vad vill deltagarna visa?  
Kommer det fram? Kanske måste de göra om en del för att det ska bli tydligare?

u   Detta blir ett tillfälle för diskussion och kritik, en möjlighet att gemensamt 
utveckla sin film och det tålamod som krävs.

u  Att bli påmind om den utomstående mottagaren som inte varit med  
i alla diskussioner kring hur filmen gjorts. Mottagaren behöver kunna förstå  
det som ska fram utan att veta något om idén innan.

Öppna redigeringsprogrammet och lägg in före- och 
 efterklippet i den ordning de ska vara. Visa sekvensen 

för någon utanför gruppen. 

Förstår de vad ni vill visa? Om inte, filma nya klipp  
som förtydligar. Ett kanske  passar in i början, ett annat  

i mitten etc.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

100 min
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140 min

Kill your darlings!

S T E G  N I O

TÄNK PÅ
u  Det är vanligt med transportsträckor; behövs de? Måste vi till exempel  

se att hela  paketet slås in?

u  Dessa filmer kan användas som framtida läromedel inom ämnet ni arbetat kring.

TITEL EFTERTEXT

MAX 3 MINUTER !

Lägg på extra ljud, musik och text. 

Om filmen är längre än 3 minuter, klipp ner den.  
Även om ni tror att det inte går, så går det!

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

120 min



13

160 min

Visa och reflektera

S T E G  T I O

TÄNK PÅ
u  Ibland kan det vara jobbigt att visa, se och höra sig själv men det finns  

också en vinning i detta, en tröskel att ta sig över. 

u  Att se sin film genom andras ögon skapar en ny blick på det egna arbetet.

Nu visar ni er film för de andra i workshopen.  
Sedan  följer ett samtal om vad ni har gjort tillsammans. 

Vad var roligt? Svårt? Lätt?  
Tid för frågor, funderingar och applåder. 

Slut på workshopen.

INSTRUKTION TILL GRUPPEN

140 min
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Bonus

S T E G  E L V A

TÄNK PÅ
u  Bakomfilmen kan vara ett bra underlag för deltagarna att göra en skriftlig reflektion 

och utvärdering.

u  Att formulera processen är nyttigt bland annat för att se att lärande kan ta krokiga 
omvägar och att motstånd och svårigheter kan leda till överraskande idéer.

Tillsammans i gruppen fortsätter ni er utvärdering 
 genom att göra en bakomfilm.

Intervjua varandra: Hur kom ni fram till idén?  
Vilka inspelningsplatser har ni varit på?  

Hur gick ni till väga rent praktiskt? 

ENKELT

Att komma överens

Att filma

Roligt gjorde det enkelt

Att skådespela

Att redigera

Ta kort

Samarbeta

SVÅRT

Att hålla sig för skratt

Att ändra i filmen

Att komma på idéer

Vem som ska filma

Samarbeta

Vem som ska spela vad

Att välja ord

INSTRUKTION TILL GRUPPEN
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u  Grupparbetet synliggör skillnader i synsätt och  perspektiv. 

u  Arbetet är intuitivt och i slutändan har deltagarna gjort en kort 
liten film. Att jobba stegvis minimerar prestationspressen och 
gör samarbetet mer lek- och lustfyllt.

u  Rollerna i grupperna växer sakta fram, inte sällan genom kon-
flikter som tvingar fram lösningar såsom diskussioner, ansvars-
fördelning och omröstningar.

u  Stegen kan anpassas utifrån de förutsättningar som finns.  
Om det finns mindre tid går det att korta av övningen utan att 
förlora den pedagogiska poängen. Exempelvis från och med steg 
fyra kan deltagarna göra ett klipp på ett av orden istället för 
ett klipp vardera på alla tre. Då blir det i fortsättningen bara ett 
motsatspar att jobba med. Finns däremot mycket tid kan du öka 
till fem (bilder, ord, motsatser) i varje steg. 

u  Övningen passar även utmärkt för att skissa fram och testa en 
idé, eller att testa ett viss innehåll och vad deltagarna tänker 
kring det. 

u  Arkivera bilder och filmer efter workshopen – vart ska  bilderna 
och filmerna ta vägen? När får de  visas och vem har tillgång till 
materialet? Om eleverna har använt sin egen teknik, bestäm vad 
som händer med materialet innan de går hem.

Tänkvärt
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