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Projektets syfte och mål

Målen med projektet har varit att:
• Eslövs kulturskola ska nå fler barn än idag, barn från olika samhällsklasser och från 

olika platser inom Eslövs kommun.
• Eslövs kulturskola vill hitta vägar att samarbeta med skolorna i klassrummen
• Förmedla kunskap inom film- och bildberättande till elever i Eslövs kommun 
• Hitta former för detta arbete som kan förmedlas vidare och kan tas upp av andra 

kulturskolor 
• Hitta ett fungerande koncept som Eslövs kulturskola kan fortsätta med

Idag sker mycket kommunikation genom rörlig bild och foto. Detta projekt har syftat till att 
väcka intresse och förståelse hos eleverna för bilden      som ett språk. Att få syn på vad 
en bild förmedlar och hur de själva kan överföra mening   genom sina bilder. Det har även 
varit viktigt att förmedla känslan av att deras bilder av världen är viktiga, att de har något 
att säga som är intressant för andra att höra. 

Bilder från utställningen på Eslövs stadsbibliotek



Projektets genomförande

Planering
I januari 2018 fick rektorerna från samtliga mellanstadieskolor i Eslövs kommun 
information om att  kulturskolans filmpedagog fanns tillgänglig för en workshop under 
vårterminen för alla åk4. Workshopen var ca 2,5 tim och det gick smidigt att boka in 
klasserna. På vissa skolor, där det fanns fler än en klass i 4an, gick det oftast att få in 2 
klasser på samma dag. Alla skolor utom två anmälde sig intresserade. En skola, där jag 
testat konceptet under hösten 2017 på fyrorna, ville ge detta till femmorna istället och på 
särskolan, Bredablick, ville man ha detta i klassen 7-9. I allt bokade jag in att träffa 17 
klasser under mars och april 2018.
Klassläraren fick i god tid en presentation av projektet som helhet, en genomgång av 
workshopens övningar samt ett dokument om bildpublicering, som eleverna skulle ta hem 
och få påskrivet av sin/sina målspersoner.

Arbetet ute i klasserna
Ute i klasserna gick arbetet för det mesta smidigt. 
I Eslövs kommun får alla elever en egen Ipad när de går i 4an. Det var dessa som 
användes i workshopen. I vissa klasser  var det en eller ett par elever som av olika 
anledningar inte hade en fungerande Ipad. Ibland hade dessa elever en smartphone de 
kunde använda eller så fick de låna lärarens Ipad eller så fick de samarbeta med en 
kompis. Det löste sig och var aldrig något större bekymmer.
Jag varvade praktiska övningar framtagna av Barnfilmsskolan på Valand vid Göteborgs 
Universitet med att visa bilder från datorn, som vi diskuterade i klassen.
Beroende på klassen och hur långa diskussioner vi hade fick jag anpassa workshopens 
längd och ibland hoppa över en eller två övningar. Särskilt eftermiddagspassen drog ut lite 
på tiden då eleverna ofta var tröttare och mer ofokuserade. Men det upplevde jag inte som 
ett problem. Det är en väldigt anpassningsbar workshop.
Den sista punkten i workshopen var att överföra vissa av sina bilder till min dator via 
airdrop. Det var mycket smidigt och jag fick för det mesta alla bilder jag ville ha.

Frågor om bildpublicering – att visa elevernas 
ansikten
Eftersom detta projekt skulle utmynna i en 
utställning på Eslövs stadsbibliotek, var det viktigt 
att få tillåtelse från elevernas målspersoner att de 
fick visa sina ansikten. Klassläraren fick i uppgift att 
skicka hem ett papper med eleverna för 
påskrivning. Klassläraren samlade sedan in dessa 
och hade koll på vilka elever som inte fick synas på 
bild. I de klasser där någon elev inte lämnat in lapp 
eller där målpersonen sagt nej till bildpublicering, 
mailade jag alla bilder där elever syntes till läraren, 
som sen fick meddela mig vilka bilder som skulle 
tas bort. Detta var ett system som fungerade bra. 
Efter utställningen destrueras alla bilder på 
eleverna.



Utställningen på Eslövs stadsbibiotek
4/5 – 24/5 pågick utställningen ”Erövra kamerans språk – en gigantisk fotoutställning” på 
Eslövs stadsbibliotek. 
Av ca 5000 bilder som eleverna tagit hade de skickat ca 3500 till min dator. Av dessa valde 
jag ut ca 500 bilder till utställningen. Jag var noga med att det skulle finnas bilder med från 
samtliga klasser. Det var mycket arbete med utställningen; urvalet, att överföra bilderna till 
A4 format (för att passa printpappret och minimera skärandet och klippandet), placerandet 
av bilderna i lokalen samt pedagogiska förklaringar till övningarna.  
Projektet handlar om kommunikation och för att kommunikation ska fungera krävs en 
mottagare. Genom utställningen blev hela Eslövs befolkning potentiella mottagare 
eftersom biblioteket är öppet för alla. Bilderna kommunicerar även med varandra, samma 
sak ser olika ut på olika bilder och detta ser man först när många bilder visas samtidigt. 
Utställningen blev som en förlängning av ”visa-momentet” i workshopen, då eleverna lade 
sina Ipads bredvid varann och visade sina bilder.
Det blev även en väldigt fin beskrivning av skolans värld. Här får vi alla se hur en stor del 
av vår befolkning, skolelever, har det i sin vardag. Och för eleverna blev det ett sätt att se 
nya saker i sin omgivning. Någonting händer när man tar en bild på en helt vanlig 
papperskorg från en ovanlig vinkel och sedan får visa upp bilden för andra. Man ser 
världen på ett nytt sätt genom att visa upp sina bilder för andra. Därför var utställningen ett 
viktigt moment.

Utvärdering

Hur fungerade detta koncept för eleverna, klasslärarna, skolorna och för kulturskolan?
Redan i den förberedande informationen fanns några frågor till klasslärarna att fundera 
över under workshopens gång och efter projektets genomförande skickades fler frågor ut 
till alla lärare som varit involverade.

En del i projektet var en extrauppgift, som förklarades i den förberedande informationen 
som lärarna fick. Uppgiften var att eleverna skulle ta ett foto av något som gör dem glada. 
Dessa foton skulle sedan klassläraren skicka via google drive till mig. Min tanke med 
denna övning var att förankra kunskaperna från workshopen i kassen och att klassläraren 
skulle kunna fortsätta att använda sig av fotografiet som kommunikationsmedel. Detta 
fungerade inte alls. Ingen klass har gjort detta. För att detta skulle ha fungerat hade jag 
behövt prata om det i klassrummet under workshopen. Jag hade behövt ge uppgiften till 
eleverna och inte lagt över det på klassläraren. Så som projektet såg ut fanns inte 
utrymme för detta. För att denna punkt skulle fungera behövs mer tid med klassläraren 
och att man sätter av tid i workshopen för att gå igenom uppgiften.

För kulturskolans del har detta projekt varit mycket bra. Vi har mött många elever som inte 
visste att vi fanns, vi har haft ett fungerande samarbete med nästan alla skolor i 
kommunen och vi har förmedlat kunskap inom bild- och filmkommunikation. Det har varit 
ett smidigt koncept, som vi absolut kan göra fler gånger. Det har varit mycket lättare att 
planera in klasser och kommunicera med klasslärarna än vad jag förväntade mig. 
Skolorna har varit mycket tillmötesgående.
Det har verkligen känts som ett viktigt projekt när jag varit ute i klasserna. Särskilt 
diskussioner om vem som äger ett foto och vad man får göra med en bild man tagit på 
någon annan har varit mycket givande. Det har även varit givande att se hur elever får syn 
på nya saker genom kameran och hur viktigt det är att få visa sin bilder för varandra, för 
sina klasslärare och för mig.



För vissa elever är det en stor utmaning med denna ganska fria workshop och för andra 
har det varit just detta fria som de har uppskattat mest. Några få har inte alls velat delta i 
övningarna men de flesta har gått in i övningarna med liv och lust. Det är en väldigt bra 
kombination av diskussion och konstnärligt skapande. 
Rent praktiskt har det varit en bra längd på workshopen, ca 2,5 timme. Det har passat in 
på förmiddagen, innan lunch eller på eftermiddagen, efter lunch, utan att ställa för höga 
krav på skolornas schemaplanering.

Alla skolpedagoger som deltagit i projektet har fått utvärderingsfrågor att svara på. Av de 
som svarat har alla tyckt det var ett bra projekt. Bra mix mellan teori och praktik, korta 
tydliga instruktioner. 
På frågan hur de tycker att man bäst kan knyta projektet till läroplanen nämnde flera lärare 
kunskapskrav i bild för åk 6: Eleven kan framställa några olika typer av berättande och 
informativa bilder med hjälp av kamera och iPads. Eleven kan också ge enkla omdömen 
om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. De tyckte att denna workshop hade gett 
eleverna verktyg för detta. 
Flera lärare kommenterar även diskussionerna som uppstod angående vem som äger en 
bild och att man alltid ska fråga innan man tar eller lägger upp en bild. Dels är det något de 
har sett att eleverna praktiserar nu efter workshopen och dels är det något de själva blivit 
medvetna om.
Samtliga tycker att de fått bra information från kulturskolan och att samarbetet fungerat 
väl.
En idé som framförts om hur projektet kan förbättras har varit att ha en kortare uppföljning 
i klassen av mig.

Framtiden

Vi hoppas kunna finna former för att finansiera detta projekt även i framtiden. Det kommer 
inte att bli någon fortsättning av projektet under läsåret 2018/2019 som det ser ut nu. Men 
tanken är att fortsätta arbetet med att hitta lösningar för framtiden i samband med Kultur 
och Fritidsförvaltningens och Barn och Utbildningsförvaltningens större arbete med att 
hitta hållbara strukturer för barnkultur i Eslövs kommun.


