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Abstract: The impact of film narration – about being an educator and an artistic leader 

at school.  This essay follows a Media Teacher in her work as a coordinator and an artistic 

leader for a European project called Legalopoli concerning laws and ethics in a senior level 

school for 13-16 year-olds in Mora, Sweden. The students write film stories about how their 

characters have to make choices in ethical dilemma situations. Then the learners create 

interactive computer games together through practical film work. At the same time we can 

see how the educator also gets into difficult ethical situations, when she is working with the 

students. This forces her to self-reflection. She realizes that the practical knowledge in her 

work has a greater deal of an ethical dimension, than she earlier has been aware of. 

She understands that the convincing force in the project consists of the confidence and trust 

she has to create and develop among the students, who, in the start, were unsure and lacked in 

respect for one another. Through the practical film work they all get close and learn to see 

both themselves and each other. The students develop from being afraid of saying anything in 

the group to become confident and capable media producers, where their voices get listened 

to. They have started a journey into becoming democratic and caring citizens with wider 

perspectives of themselves and of the world. Keywords: Educator, film stories, interactive 

computer games, ethical dilemmas, practical knowledge, democratic citizens. 

 

Sammanfattning: Denna essä följer en mediepedagogs arbete som koordinator och 

konstnärlig ledare för ett Europeiskt projekt kallat Legalopoli, om lagar och etik i en 

högstadieskola i Mora. Eleverna skriver filmberättelser om rollkaraktärer, som ställs inför 

olika etiska dilemman i det interaktiva dataspel, som studenterna gemensamt skapar genom 

praktiskt filmarbete. Samtidigt får vi följa hur pedagogen på samma sätt, ställs inför olika 

svåra valsituationer i det pågående arbetet med eleverna. Hon tvingas till självreflektion och 

inser att den praktiska kunskapen i hennes arbete innehar en större etisk dimension än hon 

tidigare trott. Hon inser att bärkraften i projektet är det förtroende och den tillit, som hon 

måste skapa och utveckla bland eleverna, som från början var osäkra och betedde sig 

respektlöst mot varandra. Genom det praktiska filmarbetet kommer de alla nära varandra och 

får efter hand syn på både sig själva och varandra. Eleverna utvecklas från att ha varit rädda 

för att yttra sig i gruppen, till att bli tillitsfulla och kapabla medieproducenter, där de får göra 

sina röster hörda. De påbörjar en bildningsresa till att bli demokratiska och solidariska 

medborgare med vidgade perspektiv på sig själva och världen. Sökord: pedagog, media, 

filmberättelse, etiska dilemman, interaktiva dataspel, praktisk kunskap, demokratiska 

medborgare.         
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Catania, Sicilien, juni 2006 

- Do you want to play?                             

Det hörs ett unisont:                                                                                   

- Yeah!                       

Den interaktiva berättelsen om Alexandra fångar alla, även de vuxna. Simon låter publiken 

fatta beslut om hur Alexandra skall välja vid de olika valsituationer, som infinner sig under 

berättelsens gång. I ett av spelets olika scenarior blir Alexandra våldtagen under en fest efter 

att ha druckit hembränd sprit. Publiken väljer att hon dagen därpå skall tala om vad som 

hänt för skolsköterskan, istället för att bara dra sig undan och gå hem. Detta drar igång en 

stor insats med föräldrar, sjukhusbesök och poliskontakt. Planer på en rättegång inleds. När 

vi kommer till en ny valsituation blir publiken dock oense. Vi ser följande filmsekvens 

projiceras på den stora vita uppspända duken längst fram i salen:                                       

Alexandra kommer ensam gående i en skolkorridor. Hon går sakta med nedböjt huvud. 

Väggens vänstra sida är fylld av elevskåp i röd metall. Plötsligt dyker två killar upp i bildens 

högra kant. Det är Magnus och Ali. De rör sig snabbt och trycker upp Alexandra mot ett av 

skåpen medan de hotfullt säger:                                                                                                        

- If you tell anything about the liquor in the court you will be more than sorry!                                                                                                                      

Scenen slutar där med en närbild på en rädd och förtvivlad Alexandra.  

Simon ser ut över publiken:                         

- So what is your choice? Does she choose to go to court or is she too afraid?                      

Det blir ett livligt samtal i rummet. De vuxna argumenterar för att Alexandra skall gå till 

domstol, men barnen menar att det är mera realistiskt att hon känner sig hotad och väljer att 

avstå. 

 Jag sitter mitt i rummet och plötsligt stannar allt av inom mig. Jag hör alla röster runt 

omkring, och en känsla av lycka fyller hela mig. Tänk att våra elever är här på Sicilien 

tillsammans med barn från Österrike, Polen, Holland och Italien och att deras arbete väcker 

alla dessa samtal. Deras röster blir hörda, precis såsom jag såg det framför mig i min vision 

om den aktiva demokratiska världsmedborgaren. Resan hit och då menar jag inte flygresan 

utan vår kunskapsresa, har varit spännande och rolig men inte helt riskfri. Jag minns även 

mina tvivel och min oro. 
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Mora, mars 2006  

Efter flera veckors manusarbete skall äntligen Simon, Hassan, Rebecka, Angelica och Lina i 

8c presentera vad de gemensamt har författat för hela klassen. Jag har varit deras mentor 

under hela processen och efter en hel del vånda finns det nu en historia att berätta. Vi har 

hjälpts åt att rita upp scenerna och sätter upp dem på tavlan, i den ordning som de skall vara i 

elevernas blivande dataspel.  Vi kan känna klassens förväntan i luften och jag ser hur spänd 

Rebecka är inför sitt framförande. Nu är det på riktigt. Skall resten av gruppen gilla vad de har 

skrivit? Skall deras klasskamrater bli engagerade och vilja arbeta vidare med manuset? Jag 

ber Rebecka börja och plötsligt flyter det på och hon berättar med inlevelse om 

huvudpersonen Alexandra, som måste flytta ifrån alla sina kompisar, däribland bästisen 

Johan. Hennes föräldrar har skilt sig och nu har mamman träffat en annan man, som 

Alexandra inte tål. Vi får följa hur hon kommer till sin nya skola och hur hon blir pressad av 

klassens ”tuffingar” till att både vara delaktig i snatteri och inköp av hembränt. Vid en fest 

blir hon för första gången full och får hjälp upp till ett rum av en äldre kille. Han våldtar 

henne och Alexandra hamnar i en mardröm och vet inte hur hon skall hantera situationen. 

Enligt detta första manus slutar historien med rättegång och upprättelse. 

Klassen följer spänt med och de är helt klart intresserade och nyfikna över hur det skall gå. 

Spontana applåder bryter ut, när Rebecka så småningom kommer till slutorden.  Hon och de 

övriga författarna ser både lättade och glada ut över gensvaret. Även jag känner detsamma. 

Tillsammans med den lilla manusgruppen, har bildläraren Lena och jag funderat ut var vi kan 

hitta naturliga situationer i historien, där man skulle kunna tänka sig en helt annan utveckling, 

än den som vi just har fått höra. Vi har lagt in 5 olika valsituationer. Den första kommer redan 

första skoldagen i en scen där Alexandra visas runt i skolan av Amanda. De stöter ihop med 

”tuffingarna” och ledaren säger hånfullt till Amanda: ”Har tönten fått en kompis?” varpå 

Amanda springer iväg. I spelet kommer man att kunna välja på att låta Alexandra springa 

efter Amanda, eller låta henne stanna kvar för att se vad som händer i mötet med ”De tuffa”. 

 Lena har delat in klassen i fem olika grupper, som skall vidareutveckla de olika 

valsituationerna och på så sätt omforma hela berättelsen. Det måste vara viktigt för eleverna 

att skriva så att vi verkligen tror på deras historier. De måste också ha klart för sig att vi just 

nu gör en undersökning om hur vi alla förhåller oss till etik, moral och juridiska lagar. Det 

gäller att inte glömma bort uppdraget. Uppdelningen går bra och alla pratar snart för fullt med 

varandra och jag känner mig otroligt lättad. Det kändes inte som någon självklarhet att 
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gruppen skulle visa någon entusiasm, trots det spännande arbetet. Nu tänker jag att hela 

projektet har mognat och att de har omfattat vad de skall göra. Mina första möten med klassen 

kändes tröga och jag hade svårt att verkligen få ”fatt i dem” i kontrast till parallellklassen. Där 

togs jag emot med öppna armar och eleverna har arbetat kreativt och tillsammans från start. 

För mig är det mera så det brukar vara. Jag brukar säga att jag ibland känner mig som 

”Jultomten”, eftersom jag oftast blir bemött som någon som har med mig massor av 

roligheter. Jobb visserligen, men förväntningarna är oftast stora på att det skall bli både 

spännande och roligt.  

Med den här klassen har det varit annorlunda och jag har inte kunnat sätta fingret på vad som 

är fel. Just i den här stunden lade jag känslan åt sidan och njöt istället över att alla äntligen 

verkade delaktiga. För mig är detta med delaktighet helt nödvändigt för att ett projekt skall bli 

lyckat. Det är viktigt att alla i gruppen kan känna att det är deras projekt lika mycket som 

någon annans. Det är mitt och övriga lärares ansvar att se till att det blir så.  

När jag arbetar tillsammans med mellanstadielärare är det oftast väldigt lätt. Där finns inte så 

många hinder i vägen för att utveckla ett fungerande samarbete mellan alla barnen och oss 

lärare. Synen på tid och sammanhang är för det mesta annorlunda än på högstadiet. 

Förutsättningarna är i alla fall bättre för att få till den tid som krävs, för att vi ska lära känna 

varandra. Att jag och den aktuella högstadieklassen inte hade haft den där viktiga tiden fick 

jag uppleva några veckor senare, när det var dags för första filminspelningstillfället. 8 c var 

försenade i sitt arbete, medan parallellklassen redan hade spelat in flera scener. Efter att ha 

hört om den klassens äventyr längtade de nu efter att komma igång med det praktiska 

filmarbetet.  

Det känns som om jag har en skock med frustande tävlingshästar inför ett race med mig när 

vi tillsammans tar oss till en sidoingång på skolan. Jag känner mig trots uppspeltheten från 

eleverna trygg och tänker att det är en enkel scen som skall filmas och att vi bör hinna med 

den innan lektionen är slut. Jag hjälper Micke att rigga kameran och Anna får instruktioner 

om hur hon skall sköta ljudbommen. Hon får hörlurarna på plats. Erik skall regissera och vi 

går snabbt igenom scenen. Under tiden som jag är fokuserad på detta hör jag irriterade och 

gapiga röster i bakgrunden. De tar sig in i mitt huvud och jag skyndar på. Jag förstår att 

eleverna är otåliga, men har inte riktigt uppfattat vad som sägs. Jag samlar dem som skall 

skådespela runt mig, men vi får ingen ro. Erik har inte en chans att yttra sig och flera i 

klassen lägger sig i om hur scenen skall vara. Nu börjar vi få en besvärlig situation, där 
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några inte visar respekt för vare sig mig eller de kamrater som skall genomföra scenen. Den 

är planerad av dem som skall filma och regissera. Vi försöker trots allt och det lugnar ner sig 

lite. Micke ropar:                                                                                                                          

- Tystnad! Tagning!                                                                                                                               

- Varsågoda! hörs det från Erik.                                                                                                  

Filmens ”tuffa gäng” kommer gående och fångas in av kameran. Gänget stannar upp vid 

dörren, när Magnus, som spelar gängledaren får syn på Amanda och Alexandra. Han säger: 

- Vänta!                                                                                                                                                 

Hela gruppen vänder sig om och inväntar förväntansfullt de båda tjejerna. Under själva 

inspelningen måste det vara helt tyst. Trots detta hör jag ett par som viskar högljutt om några 

andra i klassen.                                                                                                                             

- Bryt inspelningen!  Alla samlas här!                                                                                         

Jag hör min egen röst. Beslutet att bryta kommer innan jag medvetet har hunnit överlägga 

med mig själv. All uppmärksamhet är nu riktad mot mig. Allt surrande prat har tystnat. Vi 

befinner oss plötsligt i en gemensam bubbla, även om det absolut inte är den här situationen, 

som jag såg framför mig en halvtimme tidigare. Stämningen är tät, och alla känner helt säkert 

mitt allvar och min irritation.                                                                                                              

-  Nu har ni två val! Nummer ett är att jag packar ihop all filmutrustning och åker härifrån. 

Ert andra val är att lyssna på mig och de kamrater som just nu sköter kamera och ljud! Jag 

är här för att undervisa er igenom ert filmprojekt, eftersom det är mitt yrke. Vi leker på sätt 

och vis en lek, men den leken måste tas på allvar om er film skall kunna genomföras och bli 

precis så bra, som både ni och jag vill att den skall bli. Skall vi fortsätta?                               

Alla nickar och vi fortsätter att spela in den scen, som vi nyss har påbörjat. Koncentrationen 

är äntligen där och vi lyckas fullfölja alla de olika tagningarna innan eleverna måste rusa 

iväg till dagens sista lektion. 

Jag andas ut och är nöjd över att vi äntligen är på väg in i det praktiska filmarbetet. Av 

erfarenhet vet jag att mycket brukar hända inom gruppen under arbetets gång. Jag är samtidigt 

bekymrad över vad jag har fått syn på. Klassen är inte en enad grupp. Den består av en massa 

individer och några smågrupper. Det brister i respekt mellan eleverna. Nu förstår jag plötsligt 

vad min inre kompass hela tiden känt. Eleverna är väldigt osäkra inför varandra. Det finns 

ingen riktig tillit mellan dem. 
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Presentation  

Jag arbetar som film och mediepedagog inom Kulturskolan Miranda i Mora. Jag är en av 

pionjärerna inom yrket och jag har nu arbetat med att undervisa barn och ungdomar i rörlig 

bild sedan 1983. Jag startade 1988 en kommunal medieverkstad, vilken var öppen för hela 

kommunens innevånare. Den var belägen centralt på Moras Kulturhus. Skolorna fick direkt 

upp ögonen för verksamheten och började anlita mina kunskaper i olika kulturprojekt inom 

både film och teater. 1997 övergick Musikskolan till att bli en Kulturskola, där även dans, 

drama, bild och media/film fick ett utrymme. Den verksamhet som jag då hade bedrivit under 

nio år införlivades med Kulturskolan och allteftersom kom verksamheten helt att inriktas mot 

barn och ungdom under såväl fritid som skoltid. Redan från början startades, enligt ett 

politikerbeslut, något som vi kallar för ”Mirandas verkstäder” inom Kulturskolan. Under de 

första skolåren tänker vi att alla barn inom grundskolan skall få ta del av flera språk än bara 

det talade och skrivna. Vi ser det som en demokratisk rättighet att alla skall få möjlighet att 

uttrycka sig med det språk som passar bäst för den enskilda människan. Var och en skall 

åtminstone under sin skoltid få prova på vad de olika språken innebär och vilka möjligheter 

som finns att vidareutveckla dessa kunskaper. Sedan Mirandas första år undervisas alla barn i 

årskurs 1 dans. I årskurs 2 får barnen spela gitarr eller fiol. I årskurs 3 har alla drama. I 

årskurs 4 får barnen uttrycka sig genom bild och form, och i årskurs 6 får alla prova på media, 

vilket oftast innebär att de får göra egenproducerade filmer. 

Eftersom vi lever i ett samhälle där vi ständigt översköljs av rörliga bilder via både TV och 

datorer är det viktigt att vi förstår hur våra medier fungerar. Min uppgift som lärare är både att 

få eleverna till kritiska mottagare av våra medier, och till aktiva film- och medieproducenter. 

Deras egna berättelser skall få möjligheten att engagera omvärlden. I korthet arbetar jag med 

att låta eleverna se, analysera och göra själva. Vid utvärderingar efter olika filmprojekt har det 

framkommit att förutom att eleverna har fått nya kunskaper både teoretiskt och praktiskt om 

våra medier, så har även gruppen utvecklats på andra sätt. År efter år uttrycker eleverna och 

lärarna att det har blivit en annan stämning i klassen sedan vi har arbetat tillsammans. De talar 

om att både självkänsla och självförtroendet har stärkts i gruppen och att eleverna verkar ha 

kommit varandra nära. Just detta har kommit att intressera mig mycket.  
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Syfte 

Det övergripande syftet med min undersökning är att ta reda på huruvida vi verkligen når 

målet med att eleverna blir mera medvetna, aktiva och demokratiska samhällsmedborgare 

genom att de får möjligheter att uttrycka sig med olika estetiska språk, som film och drama. 

Utvecklar ett praktiskt filmarbete kring lagar och moral elevernas förmåga att förstå andra 

människor? Vidgas deras perspektiv? Bygger eleverna genom detta arbetssätt meningsfulla 

kunskaper om världen och sig själva? Vilken betydelse spelar mitt kunnande och mitt 

förhållningssätt för elevernas kunskapsutveckling?  

 Frågeställningar  

* Vad är det som händer mellan eleverna under processen?               

*Vilka hinder möter vi i vårt arbete? Hur bemöter eleverna och jag dem?                                            

*Vad gör jag i min roll som ledare och i viss mån arbetskamrat under våra lektioner?   

*Vilken roll spelar filmens språk? Hur påverkar själva språket utvecklingen i gruppen och 

mellan mig och eleverna?                                                                                                              

*Vad har projektets mål och innehåll för betydelse för elevernas motivation och engagemang?                                                                                                                                          

*Vad krävs av mig och eleverna för att både de och jag verkligen skall utvecklas till att bli 

demokratiska, solidariska medmänniskor, som kan ta in andra människors perspektiv? 

Avgränsning 

Jag har valt att göra nedslag i ett EU-projekt, kallat Legalopoli, som jag var koordinator och 

konstnärlig ledare för under 2005-2007.  De deltagande länderna var Italien, Österrike, Polen, 

Holland och Sverige. Projektet hade sitt ursprung i ett arbete bland skolbarn på Sicilien under 

2000 i ledning av antimaffiarörelsen och antropologen Christina Pantallero efter en idé av 

Rosario Sapienza. På Sicilien hade man under många år sett hur laglösheten brett ut sig, och 

hur viktiga etiska värden luckrats upp. Projektet ville därför betona betydelsen av att man 

visar respekt för sina medmänniskor genom att bry sig om de lagar som finns i ett samhälle. 

Barnen fick skapa enkla dataspel utifrån sina egna historier, vilka utmynnade i teckningar 

med bildtexter. Eftersom resultaten visade på en ökad medvetenhet hos de involverade 

eleverna utökades projektet till att omfatta flera europeiska länder och där blev 

Morkarlbyhöjdens skola i Mora en representant för Sverige. Vid planeringen av projektet 

önskade dock vi i Mora att få arbeta med filmade sekvenser och så blev det. Målgruppen var 

elever i 10-15 årsåldern, eftersom man tänker sig att barns visioner i dessa åldrar ännu inte har 
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blivit dominerade av de vuxnas sätt att se på världen. Tanken var att barnen och ungdomarna 

genom att göra sina egna spel om lag och rätt inom sina egna kulturer, skulle komma till 

insikt om att varje individ har möjlighet att ständigt göra egna val och på så sätt utforma sin 

egen framtid. Att de skulle inse att det råder skillnader mellan vad vi inom de olika kulturerna 

ser som lagligt och olagligt, både vad gäller de faktiska lagarna och de etiska lagar som finns 

inom varje samhälle. Det fanns dessutom en förhoppning att alla involverade skulle få en 

ökad förståelse för att lagarna är gjorda för att underlätta vårt gemensamma liv både i 

lokalsamhället och i den globala världen. 

Metod 

Min metod har varit, att utifrån hjälp av mina anteckningar och de produktioner, som vi 

gjorde under projektet Legalopoli friska upp mina minnen. Jag har vandrat tillbaka i mina 

egna fotspår genom att skriva min berättelse. Jag vill beskriva min erfarenhet och reflektera 

över vad jag nu tänker, om det som då utspelade sig. På detta sätt försöker jag närma mig min 

egen praktiska kunskap i en fenomenologisk och hermeneutisk anda. Detta gör jag även i 

”samtal” med bland andra Aristoteles, John Dewey, Martha Nussbaum, Paul Ricoeur och 

Hans-Georg Gadamer. Maria Hammarén är förutom mina lärare och medstuderande på 

Magisterutbildningen i Praktisk kunskap på Södertörns Högskola, en av inspiratörerna i min 

skrivprocess.  

 [E]rfarenhet är en särskild form av vetande som inte kan reduceras till kvantitativa

 beräkningar. Erfarenheten uppfyller inte ens det vetenskapliga kravet på att vara  

 upprepningsbart - dess form är unik och helt beroende av sitt speciella sammanhang.

 Ändå är det lönlöst att förneka att den finns där, den formar våra handlingar - som 

 en igenkänning, som en förståelse av situationen, som en etik.1 

Att se varandra i gruppen 

Men vad var det som egentligen hände? Jag går tillbaka till stunden precis innan jag bröt 

inspelningen. Vad var det som fick mig att reagera just då?  Enligt Alexander Lowen är det 

våra känslor som ”ger livet färg och mening” och ”som utgör vår djupaste drivkraft och 

motiverar till handling”.
2
 Jag kände verkligen många motstridiga känslor inom mig. Det 

kändes som om jag var en dirigent med en orkester i anarki, där vissa verkligen försökte spela 

                                                             
1
 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, Stockholm 2009, s.18. 

2 Claes Ekenstam, ”Den kännande människan”, Människobilder - tio idéhistoriska studier,  
 red. Claes Ekenstam och Per Magnus Johansson, Möklinta 2010, s.276. 
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sina instrument och gå in för sin uppgift medan några verkade spela helt andra melodier. I det 

läget när jag upplevde att även publiken intog scenen bröt jag ”föreställningen”. Jag hade 

hamnat i ett läge där jag givetvis aldrig vill hamna. Hade jag varit klokare från början, hade 

jag valt att börja spela in med en liten grupp i taget och inte låtit alla vara på plats, för att följa 

inspelningen. Jag tänkte att det skulle bli ett bra tillfälle att se och lära av sina kamrater och 

mig, hur en inspelning går till och så blev det ju faktiskt till slut. Jag vill mena att mitt sätt att 

reagera var att ta ansvar för situationen och ta tag i rodret och styra upp skutan. Jag styrde upp 

mitt i vindögat och där stod vi med fladdrande segel tills jag åter kunde låta oss segla vidare 

och då var faktiskt alla helt närvarande och jag tror att alla fick uppleva att vi var ett team som 

stämde tillsammans, precis såsom en besättning eller medlemmarna i en orkester.  

Vad grundade jag då mitt beslut på? Kunde jag ha handlat annorlunda? Om jag hade valt att 

skicka iväg de personer som jag just i stunden tyckte störde mest, är jag övertygad om att det 

hade varit ett dåligt alternativ. Det hade blivit orättfärdigt och jag hade faktiskt inte full 

kontroll över vem eller vilka som hade stört med tanke på att min koncentration främst hade 

varit hos dem som filmade och skådespelade i scenen. Dessutom har jag gjort misstaget att 

skälla ut en enstaka elev inför hennes kamrater och det tog mig månader innan jag kunde 

återvinna den elevens förtroende. Hon hade verkligen betett sig illa genom att skrika ”Hora” 

till en annan elev, men det hade jag kunnat lösa utan att i min tur kränka henne. Jag menar 

dock att det är min absoluta skyldighet att både reagera och markera direkt när jag får vittring 

på trakasserier av alla slag. Detta gäller givetvis även när någon elev behandlar mig med 

bristande respekt. Om jag vågar visar mina gränser så blir det en förebild för eleverna. Ingen 

skall behöva bli illa behandlad. Jag brukar markera snabbt och be eleven stanna kvar efter 

lektionen, så att vi kan tala om det han eller hon sa. 

 Det är mycket att förhålla sig till när man är lärare. Om jag hade underlåtit att ingripa och 

fortsatt med att försöka ta oss framåt i filmarbetet med lite spridda uppryckningskommentarer, 

tror jag att vi hade lämnat inspelningen med en känsla av misslyckande och besvikelse. 

Eftersom jag har lång erfarenhet av att arbeta med grupper och processer som kan uppstå, 

tycker jag att situationen trots allt redde upp sig på ett för alla acceptabelt sätt. Enligt 

Aristoteles skall måttligheten balansera upp vårt handlande så att det blir gott för alla. Han 

skriver också om vikten av rättrådighet. Jag vet inte om Aristoteles skulle ha ansett mig som 

rättrådig i just det här fallet. Han skriver: 
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...att  ledarskapet visar  mannen. Ledaren står nämligen i omedelbar relation till andra och är 

medlem av ett kollektiv. Av samma orsak anses rättrådigheten vara den enda förtjänst som  

också kommer andra till godo, emedan den står i relation till andra människor. För den        

gagnar en annan person, vare sig han är en ledare eller en jämlike.
3
 

Att handla rättrådigt är inte lätt. Speciellt inte i förhållande till en hel grupp människor. För 

mig betyder ordet rättrådig att handla så rättvist det går utifrån situationen. Ordet innehåller 

för mig även en känsla av att vara hederlig, det vill säga vara styrd av en inre moral. Jag 

tänker att jag vill vara så rättvis som jag kan, det vill säga handla både rätt och klokt.  

Jag vill ha kontakt med min egen inre kompass. Mina egna normer och min moral uttrycks till 

eleverna genom hur jag bemöter dem. Min människosyn finns där som en grundstämning. Jag 

tycker att varje människa har ett personligt ansvar inför varandra. Existentialismen tolkad 

genom Sartre har påverkat min livsfilosofi. Han menade att ” den enskilda människan har 

ansvar inte bara för sitt eget liv, utan också för världens utseende. Det är grunden för hans 

´engagemangsfilosofi´ som krävde att inte bara individen i dennes dagliga liv, utan också 

konstnären, författaren och den intellektuelle skulle ta ett politiskt ansvar.”
4
 Det var nog ingen 

slump att jag satte eleverna i en valsituation som egentligen var en parallell till de 

valsituationer de själva arbetat fram. Att bli medveten om att vi själva, åtminstone till en del, 

kan styra våra egna liv genom de val vi gör tycker jag är viktigt. Samtidigt är det också 

centralt att inse att valen inte alltid är enkla att göra med tanke på vilka omständigheter vi 

befinner oss i. Just detta tycker jag eleverna fick fram så fint i sina berättelser. Deras 

spelkaraktärer var omsorgsfullt frammejslade och de väckte vår medkänsla, eftersom det var 

lätt att leva sig in i deras situation, och deras val blev inte självklara.  

Som ledare vill jag på samma sätt försöka se eleverna. Alla människor är så mycket mera än 

det vi ser på ytan. Eftersom jag alltid samarbetar med andra lärare ute på skolorna, har jag 

mött väldigt många olika lärare under årens lopp. Jag har då upplevt att det mera är lärarens 

förhållningssätt till eleverna som har varit avgörande för framgångarna i det pedagogiska 

arbetet, än de faktiska metoderna. Det allra viktigaste verkar vara att läraren tycker om barnen 

och verkligen bryr sig om dem på riktigt. Pirjo Repo refererar i sin essä Kärleksfullhet- en 

                                                             
3
 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Göteborg 2004, s.127-128. 

4 Eva Gothlin, ” Den övergivna människan”, Människobilder  - tio idéhistoriska studier,  
 red. Claes Ekenstam och Per Magnus Johansson, Möklinta 2010, s. 203. 
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dygd i läraryrket? till forskaren Simo Skinnari och hans begrepp pedagogisk kärlek.
5
 Den 

pedagogiska kärleken grundar sig enligt honom på just respekten för alla människors egenart. 

En lärare som har pedagogisk kärlek ”möter inte sina elever slentrianmässigt, utan verkligen 

ser dem och hör dem. Hon är empatisk, estetisk och etisk”.
6
 Detta är verkligen min strävan, 

men ibland svårt på ett sätt som jag inte hade räknat med när jag var ung och ny lärare. Det tar 

tid att få syn på sina elever på riktigt och det tar tid för dem att se läraren. Ja, det är till och 

med så att jag som lärare måste acceptera att jag kan vara en mindre viktig person för eleven, 

än eleven är för mig.  

Det tar tid att bygga relationer och i mitt yrke har jag inte mycket tid att spendera med varje 

elev, utan jag möter dem oftast i en gruppverksamhet. På grund av detta är samarbetet med 

den ordinarie läraren en grundbult för mig. Attityden till mig och värderingen av mitt arbete 

och syftet med hela projektet är A och O för min kontakt med klassen. Om eleverna känner 

förtroende för sin ordinarie lärare och märker att deras lärare i sin tur visar förtroende för mig  

har jag fått en del av min egen relationsresa gratis. Jag kan dock inte leva på denna välvilja 

särskilt länge utan måste så småningom bevisa att jag finns där för dem på olika sätt. De ger 

mig inte ledarskapet rakt av. Jag måste ta det och förtjäna det för att behålla det. Vid de 

tillfällen eleverna inte har någon varm kontakt med sin vanliga lärare blir utmaningen större 

för mig. Jag får då oftast lägga in flera tillfällen där vi kan träffas och arbeta för att bygga upp 

förtroendet. Jag kan här inte bortse från det gemensamma arbetet, det vill säga det stoff vi 

skall arbeta med. Det blir vår gemensamma artefakt där vi kan mötas.  

Fredrik Svenaeus refererar i sin bok ”Sjukdomens mening” till Hans-Georg Gadamers tankar 

om att all mänsklig förståelse äger rum i form av ett möte mellan olika förståelsehorisonter.
7
  

Fredrik Svenaeus tänker sig att patientens förståelsehorisont i sin vardagserfarenhet av sin 

sjukdom måste överbryggas i ett horisontsammansmältande möte med den medicinska 

kunskapen om sjukdomen.
8
 Jag tänker att på samma sätt måste läraren möta elevernas 

förståelsehorisont, så att det stoff de skall utforska blir för dem både intressant och 

meningsfullt. Även här är önskan att få till ett horisontsammansmältande möte. 

Min möjlighet att få en mera personlig kontakt med eleverna där jag tycker att jag får syn på 

deras inre person är genom deras texter och i det direkta praktiska filmarbetet, när vi arbetar 

                                                             
5
 Pirjo Repo, ”Kärleksfullhet-en dygd i läraryrket”, Vad är praktisk kunskap?   

 red. Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus, Huddinge 2009, s.302. 
6 Ibid. 
7
 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Stockholm 2003, s.100 

8 Ibid., s. 101. 
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gemensamt med deras olika produktioner. Filosofen Emmanuel Lévinas har betonat 

betydelsen av att verkligen få syn på den Andre det vill säga medmänniskan.   

 Den Andres ansikte uttrycker den första undervisningen; undervisningen om att allt

  tänkande och vetande förutsätter den Andre. Inget tecken, inget av det som  säges skulle 

 ha någon mening utan den Andre. All betydelse förutsätter mötet ansikte mot ansikte. 

 En meningsfull värld är en värld där den Andre finns.9 

 För att direkt etablera en kontakt med en ny elevgrupp brukar jag vid första tillfället vi träffas 

lugnt gå runt och hälsa på alla i klassen, genom att ta var och en i hand. Alla får säga sitt 

namn och vi ser på varandra. Det är alltid en speciell stund och det är rörande hur allvarliga 

flera av eleverna blir, när de skall sträcka fram handen och säga sitt eget namn. Kanske 

händer det alldeles för sällan, att någon verkligen möter deras blick.  Jag känner mig tryggare 

som ledare när jag har hälsat på dem alla. Jag tror att både jag och eleverna behöver den här 

kontakten för att fungera bra.  

Min roll är ofta att leda de grupper jag arbetar med genom ganska avancerade processer.  

Eleverna måste utsätta sig själva och varandra för kreativa och skapande aktiviteter. Jag 

arbetar nästan alltid mot ett konkret mål, en produktion som skall kommunicera med en 

publik. Det är ett krävande, men också roligt arbete och ibland lite oroligt. Jag blev definitivt 

orolig av det jag såg under första inspelningsdagen med 8c. Skulle vi ro skutan iland?  Hur 

skulle jag bli bemött av eleverna vid inspelningen dagen därpå?  Hur skulle jag bemöta dem? 

Hur skulle vi tillsammans klara av att bygga upp tilliten mellan varandra?   

Andra inspelningsdagen 

Alla som skall vara med i första tagningen är på plats utanför matsalen. Ett par av flickorna 

som sugit åt sig av min tillsägelse från gårdagen tittar buttert på mig. Även om jag aldrig 

nämnde några namn, vet och känner de att jag blev rejält irriterad på dem. Nu gäller det att 

visa dem och alla att vi har en ny dag och att vi har lämnat gårdagen bakom oss. Jag hjälper 

Maja och Åsa med filmutrustningen och ber dem som ska skådespela att börja träna på sin 

scen. Anton regisserar och han försöker hitta lösningar på hur alla skall röra sig framför 

kameran. Det verkar flyta på riktigt bra. Elever som inte skall vara där dyker upp, men de 

flyttar snällt på sig. De vill gärna titta på och det är svårt att köra iväg dem. De lovar att vara 

tysta.                                                                                                                                                      

- Tystnad! Tagning!                                                                                                                        

                                                             
9 Peter Kemp, Emmanuel Levinas - en introduktion, Göteborg 1992, s. 49. 
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- Varsågoda!                                                                                                                                    

Magnus som spelar gängledaren kommer av sig, när han skall leverera en dräpande replik 

och han blir besvärad. Han är van att ha kontroll och är en av dem som vanligtvis är orädd 

och alltid säger vad han tycker i klassen. Nu syns det att han är osäker. Jag stöttar och 

uppmuntrar.                          

- Ingen fara. Vi tar om tills det sitter. Det blir jättebra! 

Det blir det verkligen. Magnus slappnar av och scenen blir filmad och klar. Dagens 

inspelningar har börjat bra och stämningen har mjuknat. Det känns lite mera öppet. Sedan 

kommer en scen när jag skall arbeta med bara några av tjejerna och ibland dem är ett par som 

jag tycker innehar en trist attityd. Jag vet inte riktigt vad den står för, men tänker att de är 

osäkra och jag är lite extra vänlig. Vi går lugnt igenom scenen och de blir så engagerade att de 

helt glömmer bort sina mindre positiva känslor för mig. Kanske har deras attityd inte så 

mycket med mig att göra, men jag känner deras känslor som en negativ energi mot mig. Efter 

en stund ger de sig hän i sina rolltolkningar och jag berömmer dem för deras insats. Det är 

ingen stor scen och därför är vi snart klara. Jag är glad över att stämningen har lättat eftersom 

vi skall åka iväg och spela in en snatteriscen i en affär. Det krävs mer både av koncentration 

och allvar inför uppgiften. Alla måste samarbeta och verkligen gå in för själva inspelningen. 

Det finns inte tid för varken gammalt eller nytt ”groll”!   

För mig gäller att hela tiden fokusera på de scener vi skall spela in och samtidigt ha 

känselspröten framme, så att var och en får göra sitt bästa. Alla måste få utrymme att göra sin 

röst hörd. Om de blir oeniga om hur en scen skall spelas in, påminner jag först om vad som 

står i manus, eftersom det är viktigt att de håller rätt kurs. Det brukar vara en framkomlig väg. 

Det är ett problemlösande arbetssätt, som eleverna och jag ingår i och emellanåt befinner vi 

oss på gungfly i processen medan vi söker oss fram i vårt skapande. De praktiska 

situationerna tvingar både mig och eleverna att reflektera och söka lösningar, precis såsom 

Donald Schön beskrivit i sin bok Den reflekterande praktikern: Hur professionella tänker i 

handling ( 1983). Han betonade just detta, att” vi reflekterar i själva handlingen, i 

praktiken.”
10

 

 

 

                                                             
10 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi – tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm 2009, s. 108. 
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Engagemang och intresse 

Varför engagerade jag mig i projektet med Legalopoli? Vad var det som gjorde att jag blev så 

intresserad av att arbeta med att låta ungdomar skriva sina egna berättelser kring lagar, moral 

och etik? Ett av svaren är att jag i min fantasi kunde förutse projektets utvecklingspotential, 

för både oss lärare och elever. Jag ställde dock ett krav innan jag accepterade att gå in i 

projektet och det var att programvaran skulle klara av att arbeta med rörliga bilder. Jag vet 

sedan tidigare att eleverna blir extra motiverade att berätta, om de redan från start vet att 

berättelserna skall utmynna i filmsekvenser. Det motiverar även mig, eftersom det är där min 

egen berättarådra är starkast. Dessutom kräver det praktiska filmarbetet samarbete och 

kreativitet och det i sig skapar en gemenskap som driver arbetet framåt. 

När jag skall ge mig in i större projekt vill jag hitta intresserade lärare att samarbeta med. Den 

här gången skickade jag en förfrågan till alla lärare inom hela grundskolan, där jag beskrev 

målet med projektet och de medel med vilka vi skulle färdas framåt på vår upptäcktsresa. Jag 

fick fyra svar. Två lärare på en mellanstadieskola och en SO/SV-lärare samt en bildlärare på 

en högstadieskola. Anledningen till att jag först vände mig till lärarna direkt för att se om 

intresse fanns är mina dåliga erfarenheter av att rektorn lägger ut projekt hos lärarna. För mig 

är det helt avgörande för projektets framgång att den ordinarie läraren är eller blir lika 

engagerad i det gemensamma arbetet som jag. Detta kan inte nog betonas. Jag märker att det 

lätt faller bort när jag berättar om elevernas arbete, därför att jag har en tendens att gå för 

djupt in i deras arbete med filmens språk som är min stora passion. Det är dock viktigt att 

lyfta blicken och liksom örnen flyga ut över hela projektet. Vad ser jag då? 

Jag ser ett moderskepp som seglar lugnt fram på havet. I detta skepp finns flera rorsmän och 

de är alla lärare. Jag är en av rorsmännen, men samtidigt också skeppets kapten. Jag skall ha 

just örnens överblickande syn och helst vill jag ha insyn i vad alla håller på med. Av intresse, 

men kanske också för att kontrollera att arbetet flyter på och att alla är delaktiga. Eleverna 

som arbetar på skeppet delar emellanåt upp sig i mindre små grupper. De lämnar 

moderskeppet i små snabba motorbåtar och drar iväg på olika expeditioner. De besöker läkare 

för att ta reda på vad som händer när någon blir alkoholförgiftad. De besöker socialkontoret 

för att intervjua en socialarbetare om vad som händer när någon har snattat i en affär. De små 

båtarna rör sig på havet till olika öar av ny kunskap och det är full aktivitet. Jag som kapten 

följer med på expeditionerna ibland, men då är en av eleverna rorsman. Jag fungerar mera 

som stöd och hjälp att hålla kursen när uppdraget bedöms behöva det. Jag kan också inta 
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mästarrollen vid det praktiska filmarbetet och eleverna blir mina lärlingar. Avsikten är att de 

skall kunna göra följande expedition på egen hand. Alla beslut sker i dialog med eleverna och 

lärarna. Det är så vi vill att det skall vara, men det blir inte alltid så. Det händer att några inte 

kommunicerar utan drar iväg på egen hand, eller att några drar sig undan arbete och gömmer 

sig i en vrå. Då blir det viss oro på skeppet. Det kommer också gästbåtar till moderskeppet. 

En ungdomspolis berättar och svarar på alla elevernas specifika frågor om vad som blir 

konsekvenserna för en person vid olika lagbrott. Moderskeppet är inrättat så att där finns flera 

olika laboratorier där eleverna kan bearbeta sitt insamlade material. De sätter sedan samman 

sina resultat till en gemensamma produkt, ett komplext dataspel bestående av flera olika 

berättelser. Moderskeppet kämpar med att behålla kursen och ett långt stopp skall göras på 

Sicilien. Flera olika skepp har samma destination och där skall alla elever träffas och utbyta 

erfarenheter om vad de kommit fram till i sina efterforskningar om lag, moral och etik i sina 

hemländer. Resan är dock inte slut med detta. Jag ser framför mig hur eleverna vandrar ut från 

moderskeppet medvetna om sina möjligheter att vara aktiva, ansvarstagande och inkännande 

samhällsmedborgare. Det är visionen. 

Att ha en vision, en fantasi kring vad ett arbete skall leda fram till är viktigt för både läraren 

och eleven. För mig är det helt nödvändigt för att jag skall vara intresserad och lägga ner 

mycket arbete och engagemang i både projektet och i eleverna. Hur får då jag och min kollega 

med oss eleverna i arbetet? Hur väcker vi deras intresse och deras nyfikenhet? 

 I kursplanen för årskurs 8 står det att eleverna skall arbeta med lag och rätt och det är något 

som faktiskt måste ingå. Skolan är obligatorisk och varken läraren eller eleven kan välja bort 

momentet även om de så skulle vilja. Just detta moment tror jag att de redan på förhand inser 

är till nytta för dem själva. Det är grundläggande för ett demokratiskt och civiliserat samhälle 

att vi har gemensamma lagar och etiska normer att samlas kring. Mycket av den kunskap som 

vi får i skolan är indirekt. Vi läser i böcker eller får lyssna till lärarens förmedling av 

information. När jag arbetar, vill jag försöka få till ett mera direkt och erfarenhetsbaserat 

lärande. I projektet med Legalopoli menar jag att vi på flera sätt uppnådde detta. Dels genom 

elevernas researcharbete ute i samhället, dels genom deras eget skrivande. Senare även genom 

elevernas gestaltande av deras egna berättelser om ungdomar som hamnar i olika dilemman, 

vilka alla är knutna till karaktärernas olika handlingsdispositioner.  

Elevernas fantasi och kreativitet, i skapandet av sina interaktiva berättelser, blir själva vinden 

som gör att skeppet seglar framåt med sin kunskapslast. En last som ständigt fylls på och 
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förändras allteftersom eleverna når nya insikter via sina möten med specialister och i sina 

möten med varandra när de bearbetar och reflekterar det som de har fått veta. Det blir till ett 

vetande som integreras i deras skapande, och på detta sätt används deras fantasi till att förstå 

sambanden mellan människors beteende och olika institutioners funktioner i ett samhälle. Jag 

menar att eleverna utför ett avancerat arbete, men arbetet är så lustfyllt att de emellanåt 

uppfattar det som en lek, inte minst när vi spelar in filmscenerna. John Dewey menar att: 

”Arbete som låter sig genomsyras av lekens attityder är konst – om inte i konventionell 

bemärkelse så i alla fall till sin karaktär”.
11

 Jag tycker han lyckas uttrycka något väldigt 

väsentligt i den meningen genom att tala om att arbetet till sin karaktär liknar konst. 

 Det finns tyvärr en tendens inom skolan att särskilja konst från de vanliga, så kallade nyttiga 

ämnena. Denna dualism har länge varit något som genomsyrat skolan. Det har varit svårt att 

få in de estetiska ämnena som en del av den vanliga ämnesundervisningen. Kanske är en 

orsak att när man släpper in de estetiska språken måste man arbeta ämnesövergripande, så 

som vi gjorde i det projekt som jag här berättar om.  

Att förstå världen genom berättelsen 

Genom att eleverna får skapa sina egna berättelser kring ett tema och göra sina egna röster 

hörda, tror jag att de blir medvetna om sig själva och sina egna tankar. Jag visar att jag sätter 

värde på deras fantasi genom att initiera deras berättande, genom att läsa, lyssna och 

kommentera. Jag inspirerar eleverna till eget filmberättande genom att visa vad andra elever 

har gjort. Vi samtalar mycket om vad berättelsen egentligen vill säga oss. Det kan finnas flera 

budskap och eleverna får resonera tillsammans för att komma underfund med vilka 

värderingar som de tycker regissören ger uttryck för. Genom att vara i dialog med varandra 

får vi redan här en ny erfarenhet. Alla får beskriva någon karaktär i filmen och berätta om 

speciella scener, där de blivit berörda av olika anledningar. Det är viktigt att alla får möjlighet 

att ge uttryck för sina åsikter och känslor.  

I dessa samtal börjar eleverna så sakta gå i någon annans skor för ett tag och på detta sätt får 

de en ökad insikt om andra människor och sig själva. Denna förmåga menar jag är livsviktig i 

ett demokratiskt samhälle. Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum frågar sig om 

medkänsla i läroplanen kan ha en politisk agenda när hon skriver: 

                                                             
11 John Dewey, Demokrati och utbildning, Göteborg 2009, s. 253. 
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 If  the literary imagination develops compassion, and if compassion is 

 essential for civic responsibility, then we have good reason to teach works 

 that promote the types of compassionate understanding we want and need. This  

 means including works that give voice to the experiences of groups in our 

 society that we urgently need to understand, such as members of other cultures,  

 ethnic and racial minorities, women, and lesbians and gay men.
12

 

Vi behöver också inkludera våra barn och ungdomars röster. Jag tycker liksom Nussbaum att 

vi vidgar våra horisonter och utvecklar vår medkänsla, genom att få möta många olika 

berättelser. Jag ser dock att när eleverna även själva får skriva och sedan gestalta sina 

berättelser i filmspråket så blir det ytterligare ett steg i riktning mot ökad medkänsla för andra 

människor. Jag tror att deras empati utvecklas och att de når en djupare förståelse genom den 

direkta erfarenheten av att gå in i en berättelse och också spela de roller som de tidigare 

beskrivit. Till exempel när de får uppleva hur det känns att bli pressad av kamrater till att göra 

något olagligt eller hur det kan kännas att våga stå upp för sig själv när man blir förtryckt. 

Martha Nussbaum tycker att “narrative imagination is an essential preparation for moral 

interaction”.
13

  Detta är även min övertygelse och det som vi hoppades på i vårt projekt. 

Det är givetvis viktigt vad berättelserna handlar om. Innehållet är centralt för hur vi värderar 

vikten av att vilja berätta en historia . Så är det för både mig och eleverna. På grund av detta, 

så försöker jag få eleverna att knyta det personliga till det allmängiltiga. Övriga lärare och jag 

satte upp som mål, att berättelserna verkligen skulle vara angelägna för eleverna och 

begränsade uppgiften, till att handla om deras åldersgrupp. Huvudrollerna skulle spelas av ett 

gäng 14-åringar och hela deras komplexa värld i mötet med handlingar som påverkade dem i 

olika riktningar. Berättelserna fick gärna vara dramatiska, men samtidigt trovärdiga. Eleverna 

var enormt aktiva i arbetet med att komma med idéer kring alla de situationer där en 14-åring 

kan begå brott eller överskrida de normer som är underförstådda, det vill säga bryta mot den 

etik och moral som finns inom vår kultur. Utifrån detta skrev de sedan sina berättelser.  Alla 

fick skriva och jag läste massor med manus. Det är en fantastisk gåva att få ta del av alla 

dessa unga människors tankar. Genom att sedan utveckla berättelserna och allteftersom fylla 

på med vad som faktiskt händer i ett samhälle när någon blir utsatt för brott, integrerades 

kunskapen om vårt civila samhälle och blev en del av elevernas erfarenhetssfär. För ”om det 

som kommuniceras inte kan inordnas i den erfarenhet eleven redan har, blir det tomma ord, 
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det vill säga bara meningslösa sinnesimpulser.”
14

 Det är John Deweys drastiska ord och om 

det är helt sant, är det inte så konstigt om många elever ibland känner att skolarbetet inte 

känns särskilt meningsfullt.  

 När undervisningen, under inflytande av ett skolastiskt kunskapsbegrepp som bortser

  från allt utom vetenskapligt formulerade fakta och sanningar, inte inser att det elementära

 eller initiala lärostoffet alltid existerar som ett aktivt görande som omfattar användning av

  kroppen och hantering av material, avskiljs lärostoffet från elevens behov och syften och 

 blir bara till något som måste memoreras eller när så krävs rabblas upp. Insikten om det

  naturliga utvecklingsförloppet uppstår däremot alltid ur situationer som inbegriper

 ”learning by doing”, att man lär sig genom att göra något.
15

 

Deweys synsätt har präglat mycket av min egen undervisning, trots att jag inte förrän så här 

sent i min lärargärning verkligen läst hans originaltexter med stort intresse. Det är roligt att 

läsa honom eftersom stora delar av texten genomsyras av hans egna erfarenhetsbaserade 

insikter inom utbildningsväsendet. Kanske är det bara så enkelt att alla vi som undervisar och 

är nära våra studenter delar samma erfarenhetsvärld. Ett kinesiskt ordspråk har följt mig som 

lärare: ”Du hör och glömmer, du ser och minns, du gör och förstår.” Det har påmint mig om 

att alltid försöka förankra det vi skall syssla med i elevens verklighet. Tänkandet är dock inte 

skilt från görandet, utan det kommer istället ur görandet. Detta blir tydligt under den process 

som jag beskriver i detta arbete och det gäller inte alls bara studenterna. Även mitt tänkande 

och mina kollegers tänkande utvecklas i det vi gör tillsammans med eleverna. Det är ett 

äventyr som vi har begett oss ut i.  

Liksom jag tidigare har beskrivit vår resa som ett forskningsprojekt så menar Dewey att ”allt 

tänkande är forskning och all forskning är ursprunglig, nyskapande för den som genomför den 

även om hela världen redan vet det som han fortfarande letar efter.”
16

  Här sätter han åter 

fingret på en viktig punkt, nämligen att varje upptäckt är ny för den som gör den. Det finns en 

stor glädje i att vara på upptäcktsfärd, så jag önskar mera av det förhållningssättet inom 

skolan. Med detta menar jag inte ett planlöst sökande efter kunskap. Eleven måste veta 

riktningen vid varje enskild resa så att det går att ta ut en kurs. Det måste finnas tid att tänka 

under resans gång. Tiden är oftast en bristvara och istället för att ta vara på det vi har 

åstadkommit och lärt oss, rusar alla i skolan vidare till nästa överbelastade kursplan. Tankar 

måste få chansen att mogna så att ett eget tänkande kan få gro och växa. Dewey uttrycker det 
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så här: ”Om alla lärare insåg att det är tankeprocessernas kvalitet och inte produktionen av 

korrekta svar som är måttet på den lärandes växande skulle inget mindre än en 

undervisningsrevolution sätta igång.”
17

 Jag har väntat på den undervisningsrevolutionen hela 

min lärargärning. Det händer givetvis massor med spännande saker ute på de enskilda 

skolorna tack vare engagerade elever och lärare. Lusten att lära driver dem liksom mig själv 

och kraften är så stark, att den inte kan stoppas!  

Mora, maj 2006 

En sen eftermiddag ringer Lena, bildläraren upp mig. Hon låter entusiastisk på rösten, när hon 

berättar om hur en grupp av flickorna har vidareutvecklat sin sidohistoria i ”Alexandra”.  Jag 

lyssnar och samtidigt känner jag en växande panik inom mig, när jag hör Lena ivrigt berätta 

om hur eleverna har spunnit vidare på en intressant idé, där Alexandras vän Johan kommer att 

infinna sig just till den fest, där hon i en annan version blir våldtagen. Den här versionen 

skulle sluta med att Johan räddar Alexandra, men själv blir anklagad för misshandel. Det är ett 

bra spår och en intressant historia. Jag tänker först bara praktiskt. Detta skulle kräva en hel 

dags extra arbete och den tiden finns inte. Jag säger precis det jag tänker till Lena. Hon 

lyssnar och låter lite besviken när hon säger att hon skall prata med flickorna. Jag lägger på 

luren i en känsla av att ha satt stopp för något, som jag egentligen inte vill hindra. Här händer 

det som vi längtar efter. Eleverna är engagerade och har självständigt funderat ut alternativa 

berättelser, där nya spännande valsituationer inträffar, som utmanar vår moral och vårt 

rättstänkande. Jag skall träffa flickorna nästa dag, och någon lösning måste finnas. Jag somnar 

i en känsla av att ha tappat en hel del kontroll över hela processen. 

Nästa dag lyssnar jag först länge till den lilla grupp på fyra tjejer som med stor vilja hävdar 

sina idéer. Berättelsen forsar ur dem och jag dras med av deras intensitet. Energin lyser om 

dem och jag ser framför mig att de kommer att bli ledsna, när jag måste säga att vi inte kan  

filma dem samma dag som de övriga scenerna. Jag säger som det är och en kort stund 

stannar deras energi av, men i nästa stund har de lösningen.                                                                           

- Vi tar stillbilder och gör ett bildspel istället. Det kommer att funka, säger Dominika.                            

-  Ja, vad bra, fyller de andra genast i.                                                                                                   

Jag är fortfarande något tveksam, eftersom jag inser att jag inte kommer att ha någon tid att 

hjälpa den här gruppen. Jag måste finnas där för dem som skall filma, eftersom just den här 
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inspelningsdagen är den mest komplicerade och jag har skjutit den framför oss av många 

olika skäl. Inte minst för att jag vill att gruppen skall ha upparbetat ett förtroende för 

varandra. Jag säger åter precis som det är till tjejerna och förklarar att jag kommer att vara 

ockuperad av filmteamet. De bara tittar på mig med sina pigga ögon och så kommer orden.                                                                                                                                                           

- Inga problem Britt-Marie. Det här fixar vi själva!                                                                           

Jag inser direkt, att visst gör de det. Jag känner en sådan otrolig lättnad och glädje, när  jag 

inser att vi står mitt i en situation där eleverna själva driver en lärandeprocess för att de är 

genuint intresserade och engagerade av sin uppgift. Det är bara för mig att säga:                                                                                                                                                                

- Lycka till!  

Ett par veckor senare är vi framme vid den stora dagen. Hela klassen är samlad i en av 

elevernas gillestuga, där det skall drickas, bråkas, flörtas och dansas.  I ett litet rum på 

övervåningen, är det planerat att Alexandra skall bli både våldtagen och räddad. Det är massor 

med tagningar att hålla reda på. Adam skall regissera. Några dagar tidigare sökte han upp 

mig, för att prata om inspelningen. Han ville försäkra sig om att jag skulle vara med. Eftersom 

jag hade låtit eleverna spela in allt fler scener på egen hand, hade han blivit osäker om jag 

verkligen skulle vara på plats. Jag svarade att just den dagen skulle jag absolut finnas 

närvarande, med tanke på omfattningen och det känsliga innehållet. Adam log lättad och jag 

log uppmuntrande tillbaka.  

Nu är vi färdiga för inspelning och stämningen känns god.  Det är intensivt, men fokuserat 

och inspelningarna kommer igång snabbt. Alla verkar veta vad som skall göras. Detta är helt 

andra ungdomar än de som jag krävde ett viktigt val av i mars. Jag hinner inte stanna upp i 

situationen, för jag är själv en del av gruppen. Vi är arbetskamrater, och visst är jag 

fortfarande deras ledare, men inte enbart. Jag har också lärt mig massor i den här 

arbetsprocessen genom elevernas arbete och i de samtal som vi har haft under arbetets gång. 

Vi har alla förändrats och blivit mera lyhörda för varandra. 

Rollbyten 

Inom vården är det givet att tala om omsorg och om vikten av att bygga upp en atmosfär som 

”förmedlar tillit, trygghet och ro.”
18

 Jag menar att detta borde vara lika självklart inom skolan. 

För att skapa dessa viktiga grundvalar krävs tid. ”Tid att lyssna, tid att se - att se efter.”
19

 När 

vi lyckas skapa denna atmosfär av tillit och ömsesidigt seende i våra klassrum, öppnar sig en 
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kraftkälla att gemensamt ösa ur. Det är givetvis inget ”simsalabim” att skapa tillit och det fick 

jag som bekant uppleva under arbetet med ”Alexandra”. Allt eftersom byggdes den dock upp, 

när de märkte att jag fanns där för dem och att jag var uppriktigt intresserad av både dem och 

deras berättelser.  

Jag får dock ge akt på mig själv så att jag balanserar väl mellan mina olika roller. Dels är jag i 

skolan för att leda en estetisk lärprocess där filmen som språk är medlet, men innehållet kring 

moral, normer och lagar är centralt. Vi kan verkligen påstå att innehållet styr formen. 

Eftersom vi skapar ett originalverk så kan vi tala om ett konstnärligt verk, där jag liksom 

eleverna alltmer ser till målet att göra en produkt som kommunicerar och berör. Jag har rollen 

som konstnär, med verket i fokus. Samtidigt har jag i rollen som pedagog alltid eleven i fokus. 

Här kan det uppstå ett dilemma, där det bästa för det så kallade ”verket” får stå tillbaka för 

elevens lärprocess. Jag kan till exempel här få strida för att alla skall få filma, trots att Maria 

är erkänt duktig fotograf. Jag måste påminna både eleverna och mig själv om varför vi gör 

produktionen, så att ingen av oss, i ivern att göra en bra produktion, upphör att se den 

enskildes behov och rätt till undervisning och delaktighet. Det är inte bara jag som växlar 

mellan mina olika roller. Även eleverna gör dramatiska rollbyten genom att de både är 

producenter, praktiska filmarbetare och skådespelare, för att nämna några av de olika 

uppgifter som de utför genom hela processen. 

 Fredrik Lindstrand har i sin avhandling ”Att göra skillnad”, följt tre olika filmprojekt med 

ungdomar. Han gör mig uppmärksam på hur elevernas rollbyten synliggör de reglerande 

strukturerna de befinner sig i och kanske inte minst ungdomarnas egna positioner inom dessa 

strukturer.
20

 Han ger ett högst personligt exempel på hur ungdomarna neutraliserar hans egen 

eventuella maktposition som forskare när de gör honom delaktig som skådespelare i deras 

film. Detsamma händer med mig i projektet med ”Alexandra” när jag får spela den 

alkoholiserade mamman till en av flickorna från ”det tuffa gänget”. 

 Jag finner mig själv plötsligt i en soffa, under en varm filt och blir regisserad av Lisa, som 

ber mig sova. Så blir jag väckt ur min sömn av filmens Rebecka som tigger pengar.  Jag blir 

ombedd att skrikande avvisa henne och svärande be henne försvinna, medan jag återigen 

försvinner ner under filten. Bredvid mig på bordet befinner sig en urdrucken vinflaska.  
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Jag får verkligen uppleva ett rollbyte från min lärarroll till att vara skådespelare. Mina 

kolleger fick även de spela olika vuxenkaraktärer. Vad händer då med oss vid dessa olika 

rollbyten?  

Fredrik Lindstrand menar att när ungdomarna får växla roller mellan till exempel åskådare 

och producent och på detta sätt byta position, får de en ”möjlighet att utveckla vad vi kan 

kalla en intrasubjektivitet, då ett möte och ett samspel mellan flera identitetspositioner äger 

rum.”
21

 Jag vill mena att detta även sker i mig. Något händer även i mig när jag växlar mina 

olika roller genom processen. Fredrik Lindstrand uttrycker att denna process kan ”beskrivas 

som att den generaliserade andre förs in i de egna bedömningarna kring det man åstadkommit, 

vilket bidrar till en vidare utgångspunkt för ett fortsatt identitetsarbete.” 
22

 Jag tänker att både 

eleverna, de övriga lärarna och jag själv på olika sätt utvecklar våra olika aktörsroller, och 

samtidigt dessutom våra olika inre personer.  

Erwin Bischofberger menar ”att aktörsaspekten dominerar över personaspekten i dagens 

människosyn” genom att en människa ofta värderas utifrån vad hon presterar och inte av att 

hon finns till.
23

 Vad är skillnaden mellan min aktörsroll och min egen inre person när jag 

arbetar med barnen? Går de att skilja åt? Måste jag skilja dem åt?  

 Erwin Bischofberger lyfter fram Mäster Eckhart (1260-1327) som i sina Undervisande Tal sa 

”att människan inte kan vara hel i det hon gör, om hon inte är hel i det hon är”.
24

 Jag tolkar det 

som att du ser människan själv i hennes handlingar. Vi går tillbaka till min berättelse och 

mina tvivel när jag fick veta att några flickor hade hittat på ett helt nytt spår i berättelsen  

”Alexandra”. Jag blev först orolig, eftersom jag bara såg problem i form av ytterligare 

tidskrävande arbete. Jag fick dock en känsla av att jag höll på att stoppa något viktigt. Känslan 

fick mig att tänka ett varv till. Den fick mig att besinna mig och öppnade upp mig för att 

lyssna på flickornas nya idéer. Fredrik Svenaeus beskriver vikten av känslornas kunskap så 

här: ”Känslorna är alltså det som förmår oss att röra oss, att engagera oss i världen på olika 

sätt. Om vi inte känner finns det ingen anledning att göra någonting. Känslan är själva 

rörelsekraften i livet-vårt ”dynamis”…
25
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Känslan fick mig att ta den etiska ståndpunkten att lyssna på eleverna och inte bara till mig 

själv. På så sätt visade jag dem den respekt de förtjänade och jag återfick mitt lugn när de 

löste hela situationen på ett kreativt sätt. Samtidigt hade jag ett ansvar för att det vi tidigare 

hade planerat skulle kunna genomföras. Genom dialog löste vi dilemmat och jag är så glad 

över att de såg en utväg, när jag inte förmådde hitta den. Jag följde samtidigt de yrkesetiska 

principer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2001, där det bland 

annat står att lärare förbinder sig i sin yrkesutövning: ”Ta ansvar för elevernas kunskaps-

tillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, 

utveckling och förmåga att  utveckla kritiskt tänkande.”
26

 

Varför var jag orolig inför inspelningen med festen där våldtäkten skulle gestaltas? Jag var 

hänvisad till att lita på min egen förmåga att hantera alla etiska aspekter runt själva 

inspelningen. Enligt min egen inre kompass som också överensstämmer med lärarnas 

yrkesetiska principer skall jag ”alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och 

integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.”
27

 Jag skulle aldrig 

låtit dem spela in dessa scener på egen hand, på grund av risken att någon elev av oförstånd 

skulle brista i respekt. Jag kände dock tillit till mig själv och eleverna utifrån den utveckling 

som jag sett och känt av under hela processen. Jag hade medvetet lagt dessa scener sent i 

filmarbetet, eftersom jag räknade med, att det som brukar hända med gruppers utveckling 

även skulle ske den här gången. Så skedde också. Förtroendet mellan eleverna och mellan mig 

och dem hade växt till en gemenskap.  

Festen filmades med alla närvarande, men själva scenen med den fiktiva våldtäkten och 

slagsmålet med Johan filmades bara med de berörda, efter det att alla andra i klassen hade gått 

hem. Vi spelade in skeendet i korta tagningar av närbilder och enskilda detaljer, vilket gjorde 

att ingen behövde röra vid varandra på ett kränkande sätt. När bilderna läggs intill varandra 

vid redigeringen blir det ändå fullt förståligt vad som sker inom filmberättelsens ram. Det var 

ett stort allvar och alla närvarande blev berörda. Min oro inför inspelningen fick mig aldrig att 

vilja avstå från att göra den, men känslan fick mig väldigt observant på att vara varsam och 

visa omsorg om eleverna. Jag tycker att det är mitt ansvar både som person och aktör att vi 

skall färdas tryggt även när vädret är ostadigt. 
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Enligt Alasdair MacIntyre måste man tänka igenom sina handlingar utifrån vad de betyder för 

vem vi vill vara eller bli. ”Handlingar är inte bara instrument utan uttrycker något av oss 

själva. Om vi inte ser detta förlorar vi den djupare förståelsen av etikens funktion, nämligen 

att hjälpa människor att utvecklas inom ramen för en gemenskap.”
28

”Dygdetiken är kopplad 

till en tanke om människan som deltagare i en gemenskap som baseras på bestämda värden.”
29

 

Även om det finns risk för godtycklighet och oskicklighet när handlingen utgår från 

handlingsdispositionen hos den enskilda människan, så är jag enig med Erwin Bischofberger 

att dygdetiken bör komplettera plikt- och nyttoetiken. Utan dygd, exempelvis mod, pålitlighet, 

sanningsenlighet, trofasthet och uthållighet menar Erwin Bischofberger att en person saknar 

balans och måttfullhet i sitt handlande.
30

 ”Vi behöver både etisk skicklighet och moralisk 

trovärdighet. Båda är nödvändiga för att etik skall kunna bli praktisk och verkningsfull 

moral.”
31

  Men var finns överhuvudtaget etiken när människan bara bedöms efter sina 

prestationer och inte utifrån den hon är i gemenskapen? Har etiken försvunnit in i ett hörn 

istället för att genomsyra all verksamhet? 

Elevernas spel om lagar och etik utgick hela tiden från det personliga. Både rollfigurerna och 

den som spelar spelet hamnar i olika moraliska dilemman där de måste reflektera och göra val 

som för dem vidare framåt i berättelsen. Valet måste de göra utifrån sitt eget omdöme, utifrån 

sin egen moral och vetskapen om de faktiska lagarna .  

Vad är då skillnaden mellan etik och moral?  Paul Ricoeur sammanfattar etikens innebörd 

som en ”strävan efter det goda livet med och för andra inom rättvisa institutioner”.
32

 En 

sammanfattning som går väl samman med de värderingar som projektet jag beskriver önskade 

förmedla till de medverkande studenterna. Paul Ricoeur menar vidare att etiken bör 

överordnas moralen, såsom den är förstådd i Kants mening som universellt giltiga 

förpliktande normer.
33

 Liksom det var viktigt att se till de omständigheter som våra olika 

rollkaraktärer stod inför i själva spelet när de skulle fatta beslut så är det enligt Ricoeur viktigt 

att etiken framträder som  
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en mångdimensionell problematik bortom ortodoxier, vilket bland annat innebär                            

att man inte kan hantera moraliska dilemman med hjälp av entydiga principer, istället      

hänvisas man ständigt till tolkningskonflikter som endast kan lösas genom att människor     

bryter olika perspektiv mot varandra och med hjälp av en praktisk visdom agerar  ansvarigt 

utifrån välinformerade övertygelser.
34

 

Det är dock en sak att ta ställning till olika dilemman när vi spelar ett spel och en annan att 

verkligen samtala om etik och moral i vårt verkliga levande liv på arbetet och privat. Att 

dessutom verkligen handla etiskt riktigt i varje enskild situation är en ständig utmaning för 

varje enskild människa. Denna utmaning upplevde vi att eleverna redan var medvetna om, 

efter att ha följt deras manusarbete där de själva skapade alla dessa olika etiska dilemman. 

Komplexiteten blev dock tydliggjord och problematiserad när de gjorde sin gemensamma 

produktion.  

Lena, bildläraren i projektet, skriver så här om elevernas utveckling:                 

Metakunskapen eleverna fick i detta projekt var mycket stor. Även om tanken var att                          

till exempel se olika dilemman, där man kan välja att agera lagligt/olaglig, etiskt eller         

oetiskt och sedan resonera om och illustrera vilka konsekvenser detta kan få, så uppstod         

även annan kunskap. Till exempel, så fick de i klassen som visste vilka goda val man          

borde göra och sannolikt också kommer att göra, en inblick i den komplexitet som ligger              

i en valsituation - hur mycket som påverkar. Det kan vara grupptryck, familjeförhållanden, 

rädslor, tidigare erfarenheter med mera. De ”ordentliga” eleverna fick förståelse för den   

karaktär som gjorde dåliga val och insåg att personen ifråga var ett offer för situationen som 

uppstått. Eleverna blev mera förstående och mindre dömande mot andra. Jag tror att denna mer 

hela kunskap/insikt  leder till mer toleranta, förstående människor som   kommer att göra mer 

genomtänkta och kloka val  i sina liv utan att förenkla till svart och vitt, bra eller dåligt.35 

Att se sig själv som en del av världen 

Det är först under de senaste tio åren som jag har drivit projekt tillsammans med kolleger och 

elever från olika länder. Detta har inneburit ett kvalitativt språng i min egen film och 

mediepedagogiska undervisning. Jag har fått konkret erfarenhet av filmspråkets berättande 

kraft som meningsbärande element, när vi lär oss om och av olika kulturer genom att 

kommunicera med varandra.  

 Jag har bland annat arbetat med ”Cinema speaks peace”, ett samprojekt mellan judiska, 

muslimska och kristna elever i Israel och elever i vårt sekulariserade Sverige. De utbytte 
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tankar om gemensamma filmer de sett, om sina fritidsintressen och om att vara tonåring i de 

olika länderna. Genom de olika filmerna fick de inblick i ländernas olika kulturer och därmed 

hur deras livsvillkor kunde se ut. Eleverna fick prata direkt in i kameran och på så sätt göra 

sina röster hörda. Det var faktiskt en avgörande händelse för mig i mitt arbete, första gången 

jag upplevde hur våra svenska ungdomars egna filmer och egna meddelanden i form av 

”talking heads”
36

 om sig själva, togs emot av elever i Israel.  

Det blev en vändpunkt för mig att vara i rummet och känna stämningen och längtan hos de 

israeliska barnen att omedelbart vilja svara våra svenska elever. Jag handlade direkt och 

frågade om de ville prata med eleverna in i den videokamera, som jag hade med mig. Alla 

ville meddela sig. Alla ville säga något. Våra elever frågade bland annat de israeliska barnen 

om de var rädda för att bli dödade av terrorister utifrån en scen de sett i dokumentären 

”Löften”, där en buss blir utsatt för ett bombdåd. En flicka svarade att hon var rädd ibland, att 

hon tänkte sig för på vissa platser, men att hon oftast inte var rädd. Hon betonade att Israel var 

hennes land och att det var där hennes familj och hela hennes liv fanns. Andra berättade mest 

om sina favoritmusiker och vad de själva gjorde på fritiden.  

När de svenska eleverna fick se och höra det som jag hade spelat in, infann sig samma 

förtätade stämning. En årskurs åtta satt absolut tysta under 20 minuter och de var fullständigt 

som förhäxade av skärmen, när de fick lyssna till allt som barnen i Israel ville säga dem. Det 

var ett möte som ägde rum trots att de befann sig i olika länder och att det inte var 

”direktsändning”. Samtidigt som de fick erfara att deras livsvillkor på flera sätt var olika så 

upptäckte de samtidigt att de hade liknande drömmar, musikliv och fritidssysselsättningar. De 

hade mera gemensamt som tonåringar på väg ut i livet, än de kanske hade tänkt sig från 

början.  

Sedan den erfarenheten har jag samarbetat med elever och lärare inom olika filmprojekt i 

Sydafrika, Indien, Cypern, Grekland , Serbien samt de länder som jag nämnt i arbetet med det 

interaktiva spelet om ”Alexandra”. När vi arbetar med en produktion, som verkligen skall 

kommunicera med några andra elever och lärare i ett annat land, så ökar intresset att delta för 

alla inblandade. Det är inte bara en övning, för att eleverna senare i livet skall kunna 

kommunicera. Vi skall faktiskt kommunicera i detta nu och jag glömmer aldrig eleven som 

utropade: ”Äntligen gör vi något på riktigt!” Även för oss lärare blir det mera meningsfullt. 

                                                             
36 ”Talking head” är en närbild på intervjupersonens ansikte.  
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Inte minst eftersom våra elever så uppenbart visar sitt engagemang och sin vilja att uttrycka 

sig.  

John Dewey menar att det inte bara är så att ” samhället fortlever genom kommunikation – 

utan man kan mycket väl säga att det existerar i överföring och i kommunikation.” 
37

 Ordet 

”kommunikation” har sitt ursprung i latinets ”Communis” som betyder gemensam, och 

”Communicare”, göra tillsammans. Jag tänker att i den kunskapsresa som vi följt i min 

berättelse om ”Alexandra” så har eleverna fått segla ut i världen och där fått nya erfarenheter i 

sig själva, med varandra och i mötet med andra kulturer. Alla dessa nya kunskaper kan de 

inlemma i sina tidigare erfarenhetsvärldar. De har varit på en bildningsresa. Dewey menar att 

all kommunikation är bildande. ”Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en 

utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, 

på ett eller annat sätt, av detta. Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad.”
38

 

I de internationella projekt som jag under senare år arbetat med har reflektionen haft en 

central roll.  Jag hävdar visserligen att reflektionen är en del av handlandet, att det hela tiden 

är med i görandet, men vi har även avsatt tid för samtal och inspelning av elevernas tankar. 

Det är detta tankeutbyte mellan de olika ländernas elever som har varit av stor betydelse för 

elevernas utveckling och på detta sätt har de fått en medborgerlig bildning.  

Enligt Anders Burman har den medborgerliga bildningen en sida som vetter åt etiska 

reflektioner rörande den andre.
39

 Han menar vidare att reflektionen, omdömet och handlandet 

är tre helt avgörande moment i den medborgerliga bildningen.
40

 Alla dessa tre moment hade 

stor betydelse i det projekt om lagar och etik som jag presenterat i denna essä. Enligt Anders 

Burman har bildning ”alltid strävat efter att förstå världen. Den medborgerliga bildningen vill 

också förändra den.”
41

 Hoppfulla ord tycker jag, eftersom jag förutsätter att om vi alla får 

mera kunskap om varandra, så kommer världen att förändras till det bättre för oss alla.  

 Idag pratar vi mycket om lycka och det är oftast förknippat med både lust och njutning. När 

Aristoteles talade om att människan strävar efter eudaimonia - det grekiska ordet för lycka så 

menade han något mycket mera. För honom var det inte något som bara gällde den enskilde 

individen utan eudaimonia har precis som i Anders Burmans tolkning av medborgerlig 
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bildning en etisk aspekt, den ”syftar till hur vi kan leva våra liv som mest fullödigt, både som 

individer och i de gemenskaper vi ingår i.”
42

  Martha Nussbaum uttrycker även hon den etiska 

aspekten i medborgarskapet och hon utökar medborgarskapet till att gälla hela världen. 

The world-citizen view insists on the need for all citizens to understand                 

differences with which they need to live; it sees citizens as striving to deliberate                       

and to understand across these divisions. It is connected with a conception of             

democratic debate as deliberation about common good.
43

 

Även Martha Nussbaum betonar här omdömeskraften i människans förmåga att göra mogna 

överväganden för det allmännas bästa. Hon ser det som löftesrikt för politiken att vi genom 

litteraturen kan få en ökad förståelse för andra människors liv. Hon tycker att litteraturen “can 

transport us, while remaining ourselves, into the life of another, revealing similarities but also 

profound differences between the life and thought of that other and myself and making them 

comprehensible, or at least more nearly comprehensible.”
44

 Jag menar att all konst har denna 

potential. Hans-Georg Gadamer fångar med några korta ord den djupaste drivkraften i mitt 

arbete, som film och mediepedagog bland barn och ungdomar när han säger: ”konst är 

kunskap och erfarenheten av konstverket betyder delaktighet i denna kunskap”.
45

 

Den estetiska lärprocessen 

Ordet estetik kommer från det grekiska ordet aisthesis, vilket betyder förnimmelse eller med 

ett annat ord varseblivning. Vi säger ibland att estetik är läran om det sinnliga. Jag menar att 

detta är en del av filmarbetets process, en del av produktionen. Kirsten Drotner beskriver det 

så här: ”Att lära genom sinnena är alltså en process, där det att känna, tänka och göra hänger 

samman i en och samma upplevelse. Genom denna upplevelse frambringar man något 

konkret, vilket kan vara ett smycke, en sång eller en ny färdighet på skateboard”
46

 (min 

översättning från danskan). Om man tänker på estetiska lärprocesser på detta sätt stämmer det 

väl in med mitt arbete. Liksom jag tidigare har beskrivit, menar även Kirsten Drotner att               

man inte bara helt okontrollerat följer sina känslor i den estetiska processen.”Tvärtemot så       
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 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi - tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm 2009, s. 164. 
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44 Ibid., 111 
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46 Kirsten Drotner, At skabe sig - selv, Köpenhamn 1996, s. 61. 
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förstår man med förnuftet det som man upplever med sina sinnen”
47

(min översättning från 

danskan).  

När jag försöker förstå vad mitt eget arbete handlar om i förhållande till kultur och estetik, är 

jag enig med Lena Aulin-Gråham och Jan Thavenius, när de skriver: 

…att arbetet med Kultur och estetik i skolan ytterst handlar om yttrandefriheten, 

  om bildning och demokrati. Skolan och lärarutbildningen behöver hålla samman 

  ett vidgat kulturbegrepp med ett vidgat estetikbegrepp och ett vidgat kunskapsbegrepp

  och ge erfarenheter av estetisk gestaltning och analys som två sidor av kunskapsarbetet.
48

 

Samtidigt som jag i denna essä velat utforska just dessa vidgade begrepp, inom mitt eget 

arbete inom skolan, tycker jag att alla konstnärliga språk har ett värde i sig själva, och inte 

bara får ses som ”hjälpgummor” till olika ämnen. Jag tror att just för att vi tog in det 

personliga filmberättandet i arbetet med ”Alexandra” så blev projektet mera meningsfullt och 

sambanden mellan individ och samhälle blev tydliggjorda. Vi fick den etiska dimensionen 

synliggjord och detta är konstens och inte minst just filmkonstens styrka. Även Dewey skriver 

att värderingar finner sitt starkaste och intensivaste uttryck genom konst och litteratur. ”Som 

sådana är de inte bara i inre mening och omedelbart till glädje, utan de tjänar ett syfte bortom 

sig själva.”
49

  

I och med att våra tankar och uttryck samlas i en estetisk form blir de förtätade och det som 

annars kan vara svårfångat tar gestalt och blir lättare att kommunicera. Fredrik Lindstrand 

menar att den estetiska lärprocessen förtydligar ”kopplingen mellan ideologi och formande av 

den sociala världen i stort”.
50

 Liksom jag har han i sin forskning uppfattat att samtidigt som 

innehållet i elevernas filmarbete tar form så blir även formen i sig en del av innehållet.
51

  

I denna process att utforska formen och innehållet så att det blir till en integrerad enhet som 

kan kommunicera upplever jag att mitt konstnärliga ledarskap är av värde. Jag försöker öppna 

dörrarna för alla idéer, och skapa ett rum och en stämning där känslan av att allt är möjligt 

skall kunna infinna sig. Jag brukar framhäva vikten av att släppa fram även tokiga och 

orealistiska uppslag, så att ungdomarna inte skall censurera sig själva innan de ens har yttrat 

sig. Någons idé kan ge vingar till en annan idé och så vidare. Får jag igång gruppens eget 
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flöde så infinner sig skaparlusten och då har vi en kreativ process som bär oss framåt. Vi har 

kultur i skolan och vi är i en estetisk lärprocess. 

Filmberättandets kraft 

Det står snart klart för eleverna, att det som händer på inspelningsplatsen och vid varje 

enstaka tagning inte är det som de sedan kommer att se på filmduken när filmen är klar. Vi 

arbetar väldigt fysiskt med att omsätta de tankar som ligger i det ursprungliga manuset till 

skådespeleri och symbolbilder samt ljud. Vi skapar ett eget universum, en verklighet som inte 

finns, mer än i de flimrande bilderna på datorskärmen eller filmduken. Det är kanske inte så 

konstigt att vi uppfylls av en magisk känsla, eftersom vi i grunden vet att det inte finns någon 

rörlig bild. Det är tack vare vårt tröga öga som vi uppfattar bilderna som rörliga, när de tack 

vare tekniken flödar fram som stillbilder efter varandra i en hastighet av 25 bilder per sekund. 

Vi försöker uttrycka oss med ett språk vars tecken är audiovisuella tankar och samtidigt som 

vi rör oss i detta tillstånd av ett slags surrealism, så upplever vi samtidigt ofta stark närvaro, 

inte minst vid det koncentrerade inspelningstillfället när regissören ropar ”Tagning”! 

När vi lyckas med en inspelning och scenen sedan är bearbetad och redigerad med ljudpålägg 

kan publiken i bästa fall uppleva scenen som autentisk och bli känslomässigt berörd. Jean 

Epstein, aktiv fransk filmregissör och teoretiker mellan 1922-1948, menade att filmens 

verkliga genialitet finns ” i dess autentiska egna kapacitet för surrealisering, i ett system av 

tolkning, omedveten och automatisk, som finns inneboende i själva instrumentet.”
52

 Det är 

fascinerande att Epstein tänker att själva projektorn, kinematografen ”som sträcker ut eller 

förtätar varaktigheten, som visar på tidens variabla natur, som förkunnar relativiteten hos alla 

uppmätningar, är försedd med en sorts själsliv.”
53

 Det finns något som väcker mitt intresse i 

hans yttrande. Han är något på spåren, även om jag inte tror att tekniken har en själ. Jag vet 

inte om han tänkte då, som jag gör nu. Detta att vi kan fånga ögonblicksbilder av vår vardag 

samt skapa sekvenser av medvetna bilder till egna berättelser, gör oss i någon mån odödliga. 

Bilderna kan ibland kännas besjälade. När publiken ler, gråter eller på annat sätt visar sig 

berörd, så kan fiktionen ha tagit gestalt i åskådarens och åhörarens inre. De får uppleva 

filmberättandets kraft.  
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Det råder bland många en missuppfattning kring filmupplevelsens karaktär. Den beskylls för 

att vara passiv. En del tycks tro att språket bara sköljer över oss och att det inte kräver någon 

större hjärnaktivitet. Jag har hört åsikten att litteratur är mycket bättre än film, för vid läsning 

så måste varje individ skapa sina egna bilder och blir då inte styrd i det inre bildskapandet, så 

som man blir av filmens starka bilder. Jag vill påstå att filmens berättelse skulle bli helt 

obegriplig för oss om vi inte medskapar och lägger till den information och de bilder som 

fattas. Inom filmvetenskaplig teori används ordet sujet eller plot för de bildsekvenser och ljud 

som konkret visas på filmduken.
54

 Den berättelse som åskådaren skapar i sitt eget huvud av 

dessa valda fragment kallas fabula eller helt enkelt story. 
55

   

Åskådaren måste alltså själv skapa mening av det de ser på filmduken. Att vi skapar olika 

meningar utifrån de individer vi är, efter att ha läst en berättelse eller sett en film, har vi säkert 

alla upplevt. Jag har många spännande erfarenheter av intressanta samtal mellan elever efter 

gemensamma skolbioupplevelser. Samtal som fördjupar och berikar var och ens ursprungliga 

upplevelse av filmberättelsen. I bästa fall kan vi i själva filmupplevelsen och inte minst i de 

efterföljande samtalen få syn på dimensionen inom varje individ, men också vad det kan 

betyda att vara människa i olika sammanhang i världen. 

De barn och ungdomar som jag har guidat, har mestadels gjort spelfilmer utifrån sina egna 

manus precis såsom i denna essä. Även om berättelserna är uppdiktade är de oftast 

känslomässigt verklighetsanknutna och berörande i sina uttryck. Picasso lär ha sagt att 

konsten är en lögn som för oss närmre sanningen. Jag upplever att barnen och ungdomarna 

vågar berätta starka berättelser om de inte har sanningskravet. Jag brukar uppmuntra dem att 

ljuga så mycket de bara kan, men att gärna ha en grund i sanningen. Barnens egna filmer 

handlar inte sällan om människans största rädslor, nämligen att hamna utanför gruppen eller 

att mista någon nära och kär. När jag skriver mista, så behöver det inte alltid handla om ett 

konkret dödsfall utan mera om skilsmässor av olika slag, till exempel att förlora vänner eller 

föräldrar på grund av en flytt. Många berättelser är en tydlig bearbetning av barnens egna 

verkligheter och genomsyras av en längtan efter att förstå, varför människor gör som de gör. 

De liksom vi alla söker efter orsakssammanhang. Peter Gärdefors menar att våra hjärnor är 

gjorda för att minnas berättelser, och därför borde utnyttjas bättre inom pedagogiken.
56

 Även 

han tycker att det ”viktiga är att eleverna förstår orsakssammanhangen, inte att berättelserna 
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är sanna.” 
57

  Jag har själv arbetat mest med filmberättelser, men jag vet att all form av 

berättande är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg.  

 

Jag vill återknyta till filosofen Hans-Georg Gadamers tankar om att all mänsklig förståelse 

äger rum i form av ett möte mellan olika förståelsehorisonter.
58

 Han tänkte i första hand på 

mötet mellan läsaren och texten. Jag vill mena att genom att arbeta med filmen som språk 

skapar eleverna och jag en slags horisontsammansmältning. Vid visningstillfället för publik 

hoppas vi att det skall komma till stånd ett möte mellan olika förståelsehorisonter, det vill 

säga individerna i publiken samt artefakten, som i det här fallet är filmen. När elevernas 

berättelser blir synliga på duken, händer något märkvärdigt, som kan inge en känsla av magi. 

De unga tar bokstavligen plats i världen genom sina berättelser. Livet, som enligt Heidegger 

och Gadamer är ett vara-i-världen tillstånd, vill jag mena blir ”synligt”, eller kanske med ett 

bättre ord ”upplevt” på filmduken.
59

 Ungdomarna kan se sig själva om och om igen. Ett 

stycke tid är fryst. Berättelsen finns där, om inte för evigt, så i alla fall för lång tid framöver. 

Det imaginära livet är så nära verkligheten att det både fascinerar och förvillar. Drömmen tar 

form och gestalt och filmens värld kan i bästa fall bli en port till vårt inre. Jag brukar betrakta 

mina filmelevers ansikten när de ser sina egna filmproduktioner projiceras och ta gestalt. Det 

är alltid lika fascinerande och berörande att få se deras känslouttryck vid den första visningen. 

En del skrattar nervöst och vill nästan inte se. De gömmer sig bakom sina händer. Andra är 

märkbart förtjusta. Alla är lika fyllda av förundran.  

 

Fredrik Lindstrand kunde i sitt forskningsarbete se att förutom att de ungdomar han följde 

ifrågasatte och omformade den sociala världen, så medförde arbetet med teckenskapande  

även ”faktiska skillnader i konstituerandet av världen”.
60

 Han menar att de filmer som 

eleverna gjorde tillförde världen en ny mening. Ytterligare en röst fanns att tillgå. På samma 

sätt så menar jag att våra elevers interaktiva spel gjorde avtryck och därmed förändrade 

världen. Elevernas spel finns spridda i alla de olika länder som deltog i projektet, men jag vet 

inte hur aktivt övriga länder använder dem. Jag vet att de spel som vi gjorde används varje år 

inom undervisningen i ”Lag och rätt” och har blivit ett populärt inslag, som ständigt väcker 

många samtal i klassrummet, när eleverna hamnar i de olika valsituationerna. 
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Lena, skolans bildlärare, påpekade i sin skriftliga utvärdering av Legalopoli, vikten av att 

eleverna fick möjlighet att uttrycka sig genom filmspråket. Hon skrev bland annat att ”elever 

med språkstörning har kunnat kommunicera och fått fram så mycket mera än de hade kunnat 

med ord”.
61

 Vidare skrev hon ” att fler har chans att komma fram i och med att fler arbetssätt 

och fler språk att kommunicera på utnyttjas”
62

. Detta är något som jag ofta fått höra genom 

åren. Elever som vanligtvis inte uppfattas som ”berättare” kliver fram och blir synliga. Deras 

tankar och fantasier får en kanal. De kan omsätta sitt inre språk i ett yttre. I elevernas 

utvärderingar av projektet framkom att de tyckte att det hade varit en fördel att personal från 

medieverkstaden samarbetade med lärarna i SO, Svenska och Bild, inte minst för att de då 

fick använda mer avancerad utrustning. De framhöll även att de lärt sig mycket om ” att 

uttrycka sig i bilder på olika sätt, filma och redigera”.
63

 En elev skrev ” Nu när man ser en 

film på TV så ser jag den på ett annat sätt. Förut så tänkte man ju inte på hur mycket jobb det 

är att göra en film, så nu blir då i alla fall jag mycket mer inspirerad och fascinerad på ett 

annat sätt(på ett bra sätt)”.
64

  SO-läraren Reine skrev så här i sin utvärdering : 

Att det var ett filmspråk vi jobbade med skapade stora möjligheter att utvidga 

  det ganska  torftiga språk vi annars använder i skolan med läroböcker, texter och 

 faktafilmer. Att själv gå in i roller, skriva manus, göra research etc. la en extra  

 dimension till arbetsområdet  ”lag & rätt”, som var det SO-område projektet ingick i.65 

Fredrik Lindstrand refererar i sin avhandling Att göra skillnad till en engelsk studie av 

Buckingham et al (1999) där man kunde se att ungdomarnas tekniska kunskaper ”påverkar 

möjligheterna att över huvudtaget föreställa sig vad man vill åstadkomma. Sådant man inte 

vet hur man genomför efterfrågas inte. Med ökande kunskaper ges därmed ökade möjligheter 

till reflektion kring hur man vill uttrycka olika saker i sina filmer”.
66

 Detta upplevde även vi i 

vårt projekt och därför var det viktigt att jag var med eleverna under delar av deras praktiska 

filmarbete, inte minst i början. En elev skrev i utvärderingen att:” Hon kom med bra förslag 

om hur man kunde göra”.
67

 Andra kommentarer var: ”Vi fick bättre struktur på arbetet.  De 

tillverkar egen musik, så de kopierar inte. Dessutom har de fler kunskaper om media och 

                                                             
61

 Enligt utvärdering via  e-post  från Lena , 2012-05-03. 
62 Ibid. 
63 Enligt en skriftlig utvärdering från medverkande elever i Legalopoliprojektet, hösten 2006. 
64

 Ibid. 
65

 Enligt utvärdering via e-post från Reine,  2012-05-07. 
66 Fredrik Lindstrand, Att göra skillnad - representation, identitet och lärande i ungdomars arbete
            och berättande med film, Stockholm 2006, s. 184. 
67 Enligt en skriftlig utvärdering från medverkande elever i Legalopoliprojektet, från hösten 2006. 
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hjälpte oss att få filmen så bra som möjligt”.
68

 Efterhand som elevernas kunskaper växte 

ökade också deras kreativitet i utforskandet av filmens språk. Deras föreställningsförmåga 

expanderade således även på detta område och de tog ett kvalitativt språng i sitt kunskapande 

och i sina sätt att kunna kommunicera.  

I utvärderingarna betonar eleverna att de fick utveckla sin samarbetsförmåga: ” Jag fick jobba 

med personer i klassen som jag annars inte alls pratar med. Det var lärorikt”. ”Att låta alla 

säga sin mening och att alla ska få en chans”. ”Man har lärt sig att samarbeta och ha kul 

tillsammans”.
69

 När eleverna utvärderar så framhåller de främst sina nya filmkunskaper och 

det gemensamma arbetets fördelar. Båda dessa faktorer har en demokratisk potential. De fick 

använda dessa förmågor i ett praktiskt filmarbete och skapa en produktion som de kunde 

känna en gemensam glädje och stolthet för. I och med den praktiska handlingen utövade de 

sina demokratiska rättigheter på ett konkret sätt. 

Att vara efterklok 

I just det här projektet fanns det ett förtroende mellan lärarna och mig som bar oss genom 

projektet. Det fanns dessutom en förförståelse och en gemensam uppfattning om vart vi skulle 

och vi var eniga om metoderna för att nå dit. Detta hade vi delvis fått genom att vi hade 

gemensamma utbildningsdagar inför projektet med våra italienska projektledare, där vi själva 

fick möjligheten att utarbeta egna berättelser och konstruera olika valsituationer. Detta var en 

viktig plattform när vi startade arbetet med eleverna. Så borde det alltid vara, men tyvärr 

saknas ibland denna förförståelse. Det är lätt att vara efterklok. 

Min kollega och jag är självkritiska till hur vi ibland missar att göra de ordinarie lärarna ännu 

mera delaktiga i medieundervisningen med tanke på både planering och reflektionsarbete. Vi 

skulle kunna utveckla samarbetet och erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling. Det är 

viktigt att även lärarna själva kan uttrycka sig via olika medier. Förhoppningsvis skulle detta 

kunna leda till en mera gemensam syn på lärandet, där vi alla uppmärksammar att vi förutom 

att ha fått faktakunskaper om till exempel Gustav Vasas tid i Mora, även har lärt oss att 

uttrycka oss med film som språk, övat vår inlevelseförmåga, lärt oss samarbeta, tillverkat 

rekvisita, förstått historiska samband och så vidare.
70

 Jag upplever ibland, att först i det 

ögonblick när lärare, skolledare och politiker ser elevernas produktioner så får de ”syn på” 

                                                             
68 Ibid. 
69

 Ibid. 
70 Jag var projektledare för filmen ”Gustav Vasa äventyr i Mora” inom UR:s TV-serie ”Skapande historia” 1993. 
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vad eleverna kan och vad de har lärt sig. Det är först när elevernas kunnande tar form och 

gestalt som det blir tydligt. Alla verkar då bli både imponerade och berörda. 

Eftersom konstarterna, som kulturskolans lärare undervisar i, oftast inte hör till den 

lagstadgade verksamheten inom kommunen, finns det en risk att jag och mina kolleger 

försöker anpassa oss, till det nyttotänkande som råder inom skolan. Jag vet i alla fall att jag 

själv både gör och har gjort det, eftersom jag upplever att våra estetiska ämnen ligger längst 

ner inom skolans hierarkiska strukturer. Detta kan göra att vi ibland satsar på snabba synliga 

resultat, istället för ett mera långsiktigt processarbete. Om vi inte syns så finns vi inte och 

eftersom Kulturskolan ständigt ligger i riskzonen att bli nedlagd, på grund av kommunala 

besparingar, påverkar det oss pedagoger både i vårt arbete och i vår syn på oss själva.  

Vi kulturpedagoger behöver bli bättre på att formulera värdet av vårt eget kunnande samt ta 

vara på den forskning som finns. Vi bör forska mera själva i egenskap av att vi är verksamma 

inom estetiska lärprocesser. Våra kunskaper måste liksom elevernas kunskaper i de estetiska 

ämnena få ett större erkännande. Jag minns en läraröst från mina första år som mediepedagog: 

” Men, Britt-Marie, tror du att barnen förstår allvaret med det här. Vi har ju så roligt.” 

Problemet låg mera hos henne, att hon inte från början värderade deras skapande och 

erfarenheter som kunskap. Hon ändrade sin inställning under projektet och blev sedan en 

varm supporter för film och drama i skolan.  

Min upplevelse är att eleverna och även lärarna har funnit både stort värde och stor glädje i 

den film och mediekunskap som jag och mina kolleger har bidragit med inom skolan. 

Däremot är frågan, hur skolan som institution värderar de kunskaperna? Det finns behov av 

att uppriktigt samtala om hur olika ämnen värderas i ett framtida möte mellan oss 

kulturpedagoger och skolans ordinarie personal. Min förhoppning är att nå fram till ett 

ömsesidigt erkännande av varandras kunskaper och att vi kan mötas i de möjligheter som 

finns, när kulturen får ta aktiv del i elevers lärprocesser.  

Det är samtal jag ser framemot. Jag känner mig inspirerad av bland andra SO-läraren Reine. 

Redan året efter Legalopoli gav han sig ut på en ny spännande resa. Tillsammans med de 

elever, som gjort interaktiva filmberättelser, organiserade han ett Toleransprojekt. De gav sig 

ut på en ny inre och yttre resa, men denna gång till Auschwitz i Polen. Så här skriver Reine:  

Det finns en tydlig tråd tillbaka till ”Legalopoliprojektet” och det som jag som  lärare         

upptäckte och upplevde då, när jag vågade ta vissa språng ut i ett okänt pedagogiskt                 

och skapande landskap. Jag fick vara med om att det ”bar” och inte bara ”bar” utan                   
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var så mycket roligare, mer meningsfullt och mindre energislukande. Det gav mig själv             

en massa tillbaka från eleverna och lyfte in nya och spännande dimensioner i klassrummet       

och mitt och elevernas lärande.71
 

Slutsatser 

Precis som i det projekt som jag har följt i min essä, har även jag varit på en resa, och jag 

måste gå i land. Tankar tar tid och tankar måste få mogna har jag skrivit i min essä och en del 

av mina funderingar har landat i mig och andra surrar fortfarande runt och vill ha fortsatt 

uppmärksamhet. Nya frågor har väckts.  

Eftersom jag tidigare sett på mig själv som kunnig i film och drama, har mitt fokus legat på 

mina kunskaper inom dessa båda språk och hur jag kan arbeta med dem på olika sätt,  inom 

estetiska lärprocesser i skolan. I den undersökning som jag nu har gjort, genom min egen 

skrivprocess, har jag upptäckt att den moraliska och etiska dimensionen, i mitt arbete med 

barnen och med lärarna, spelar en avgörande roll för hur jag lyckas i mitt arbete. Mitt 

förhållningssätt påverkar hela arbetet och det är viktigt att jag får både lärarnas och elevernas 

förtroende. Detta får jag genom att visa tillit till deras förmågor och vilja att utvecklas 

tillsammans. Jag visar samtidigt tillit till min egen förmåga att undervisa dem i praktiskt 

filmarbete, på ett sådant sätt att de allt eftersom blir självgående kreatörer.    

Jag tror att eleverna genom att ta del i ett projekt som ”Alexandra” uppnår en förståelse utöver 

vad de gjort om de bara hade studerat i sin lärobok. De skapar sig kunskaper genom att 

kommunicera med flera språk. De får uttrycka sina egna tankar i en estetisk form. Genom 

filmberättelserna skapas mening. Det är en del av min roll att vara elevernas vägvisare, så att 

de får uppleva glädjen i att upptäcka mönster och sammanhang i världen.  

Jag tror att man, genom att arbeta med film på det sätt som jag har berättat om, kan bli 

medveten på tre olika plan: 1) se sig själv 2) se de andra i gruppen 3) se sig själv som en del 

av världen. Att kunna se sig själv i andra är grundläggande för ett humanistiskt och 

demokratiskt samhälle. Jag tror att lärarna, eleverna och jag själv, genom att få alla dessa 

erfarenheter av att knyta etiska frågor till filmberättande, kommer några steg närmare att bli 

mera aktiva, solidariska och demokratiska medborgare.  

                                                             
71

 Enligt utvärdering via e-post från Reine, 2012-05-07 
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Min önskan är att inspirera andra att arbeta med skapande verksamhet och givetvis gärna med 

film, kring för barnen meningsfullt innehåll. Innehållet i barnens egna berättelser måste vara 

det centrala, för där finns motivationen och lusten att lära för hela livet. Där får de tillgång till 

sitt engagemang och därmed stor glädje i sitt kunskapande.  

 Efter en lång, spännande och lustfylld resa i mitt arbetsliv, vill jag mena att min undervisning 

till stor del innehållit praktisk ”Livskunskap”. Nu finns det som ett enskilt ämne på 

högstadiet, men jag skulle önska att det var integrerat i alla ämnen. Filmkonsten kan då vara 

en källa att ösa ur. Den källa som ger tankarna vingar och utgångspunkt för reflektion och 

samtal. Konsten kan hjälpa oss att få vidgade perspektiv på oss själva, på varandra och på 

världen.  Den kan också vara en hjälp att ta barnens medborgerliga rättigheter på allvar såsom 

de uttrycks i artikel 13 i Förenta nationernas konvention för barnets rättigheter: 

 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag,                               

i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som                     

barnet väljer.     

 Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana                              

som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga (a) för att respektera andra personers   

rättigheter eller anseende; eller (b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna 

ordningen (ordre puplic) eller folkhälsan eller den allmänna sedlighetet72  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 http://unicef.se/barnkonventionen 2012-05-24 

http://unicef.se/barnkonventionen
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