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Om museiväskan ”Plåta, fota, tagga” 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Väskan är packad! 
Denna museiväska tar er med på en resa, bildligt talat! Resvägen går från världens 
första fotografi, via skatter i museets bildarkiv och fram till dagens digitala pixlar.  
 
 

PLÅTA = fotografera. Ordet kommer från att man i fotografins början använde olika 
preparerade plåtar i kameran som ”bildfångare”. 
FOTA = fotografera, knäppa, ta en bild. 
TAGGA = av engelskans tag, ung. märke, prislapp, etikett1. 

 

 

Bakgrund  
Sedan kameran uppfanns har människor fotograferat sin omgivning.  
Fotografi används inom många områden som exempelvis reklam, dokumentation, 
astronomi, polisarbete, medicin, militär verksamhet, meteorologi, konst  
och som personliga minnen. 
 
De tidiga fotografpionjärerna fick kämpa med tunga kameralådor, farliga kemikalier 
och sköra glasplåtar. Idag har många en digitalkamera och/eller en kamera i 
mobilen. Vi kan ta foton när som helst och hur många som helst. Vi kan spara 
tusentals digitala bilder på datorns hårddisk. Skapa fotoböcker, almanackor och 
musmattor av våra bilder. Vi kan lägga ut dem på Internet och med några 
tangenttryck visa dem för världen. Utvecklingen från svartvita foton i fotoalbum till 
dagens virtuella album i till exempel den personliga profilen på Facebook har gått 
snabbt. Vi är nog bara i början på resan mot fotografins digitala möjligheter och nya 
användningsområden.  
 

� Hur har fotografins utveckling förändrat vår syn på fotografier  
som minnesbärare? 

� Vilka bilder kommer dagens människor att lämna efter sig? 
� Vad kommer våra fotoalbum att ersättas av i framtiden? 
 

Dessa frågeställningar tillsammans med bygdefotografen Adolf Hjorts bilder  
ur Norrbottens museums bildarkiv och filmen om honom gav idén  
till detta pedagogiska material.  
 

Varför ett skolmaterial om foto och bildspråk?  
Fotografiska bilder kan både informera, underhålla och vilseleda. De kan sätta vår 
fantasi i rörelse, påverka våra känslor och ge oss insikter i mänskligt liv, vår samtid 
och vår historia.  
Genom att studera en händelse eller en person i ett äldre fotografi kan ett intresse 
väckas för människorna både framför och bakom kameran. Att arbeta med äldre 

1 Läs mer om taggning i tema 5: ”Foton på nätet” sid 26. 
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fotografier kan även få oss att reflektera över mängden bilder vi omges av idag och 
hur vi använder dessa.  
 

Syfte 
Att genom arbete med äldre fotografier väcka intresse för fotografi och bildspråk. 
Syftet är även att belysa problematiken med dagens bildanvändning på Internet. 
 

Målgrupp 
Skolår 4-9 
 

Museiväskan innehåller: 
� Denna lärarhandledning: ”Plåta, fota, tagga” 
� Mapp märkt med ”Ur Adolf Hjorts bildskatt”, med 30 olika fotografier  
� Mapp märkt med ”Adolf Hjorts självporträtt” med 30 ex av samma fotografi 
� Filmen ”Adolf Hjort – bygdefotografen” 
� Boken ”Ladornas bygd” 
� Fyra olika kameramodeller: 

- Stölma, 1920-tal 
- Kodak Instamatic, 1960-tal 
- Minolta F 15 BF, 1980-tal 
- Samsung S 860, 2000-tal 

� Två stycken porträttfotografier från början av 1900-talet 
 
 
Vi som producerat materialet 
 
Ida Renlund, museipedagog, 0920-24 35 11, ida.renlund@nll.se 
Annika Josbrant, museipedagog, 0920-24 35 49, annika.josbrant@nll.se 
Staffan Nygren, fotograf/filmproducent, 0920-24 35 40, staffan.nygren@nll.se 
Eva Landberg, enhetschef bildarkiv & samlingar, 0920-24 35 08, eva.landberg@nll.se 
 
 
Vi hoppas innehållet i museiväskan väcker intresse, ger inspiration  
och skapar många situationer för lärande.   
Hör gärna av er om ni har frågor eller vill ha hjälp i arbetet. 
 
Museiväskan bokas genom att ringa museets reception, 0920-24 35 02.  
 
Denna lärarhandledning finns att ladda ner i Pdf-format från museets webbplats. 
www.norrbottensmuseum.se/museipedagogik 

 
 
 
Lycka till i arbetet! 

 

2 



LÄRARHANDLEDNING TILL MUSEIVÄSKAN ”PLÅTA, FOTA, TAGGA” 

 

3 

Om lärarhandledningen  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Denna lärarhandledning är uppbyggd kring åtta teman om fotografi och bildspråk. 
Arbetet med museiväskan är ämnesövergripande och integrerar kunskapsområdena 
bild, svenska och historia. Innehållet är utformat i enlighet med flera av de mål och 
riktlinjer som anges i Lpo 942, (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet) och i 
kursplanerna i bild, historia och svenska för grundskolan.   
 
Ur Lpo 94, under rubriken ”Skolans uppdrag”: 
”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap 
inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” 
 
Ur kursplanen för historia3:  
”Ämnet ska stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 
tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider.” 
 
”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 
förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar  
och belyser historiska förlopp.” 
 
Varje tema innehåller faktatext och lektionsförslag. Referensförteckning finns längst 
bak i handledningen. Faktatexterna är tänkta att läsas av läraren som förberedelse 
inför respektive tema. En del teman innehåller texter som ska läsas av elever. Dessa 
texter finns både i respektive temadel och lagda sist som kopieringsunderlag, bilaga 3 
och 5. Övriga bilagor är kopieringsunderlag till de olika lektionsförslagen. 
 
Åtta teman  
Innehållet sträcker sig tidsmässigt från världens första fotografi, via Adolf Hjorts bilder 
i Norrbottens museums bildarkiv fram till dagens digitala fotografier. Arbetet har en 
tydlig början och ett tydligt slut. Starten har temat ”Nyfiken på fotografi” och är en 
introduktion till arbetet med museiväskan. Eleverna får då tillfälle att reflektera och 
diskutera kring fotografi som fenomen. Mot slutet av arbetet med museiväskan ser 
eleverna filmen ”Adolf Hjort – bygdefotografen”. Avslutningen utgörs av en 
redovisning av elevernas praktiska arbeten och en utvärdering av hela arbetet med 
museiväskan.  
 

1. SStart: Nyfiken på fotografi 
2. Fotografins historia 
3. Adolf Hjort – bygdefotografen med säker blick 
4. Bildanalys och bildspråk  
5. Foton på nätet 
6. I Norrbottens museums bildarkiv 
7. Filmen om Adolf Hjort 
8. AAvslutning: Redovisning och utvärdering   

2 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 
3 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia 
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Upplägg för arbetet  
Arbetet med museiväska kan läggas upp på olika sätt: 

- Som ett temaarbete under åtta arbetspass med ett tema per tillfälle. 
- Som ett längre temaarbete över flera veckors tid då varje tema utgörs av  

ett eller flera arbetspass.  
 

Du som lärare väljer vilket upplägg som passar bäst för just dig och din grupp. Du 
kan fritt välja om du vill fokusera mer på ett visst tema och mindre på ett annat. Vi 
föreslår dock att ni arbetar med de olika temana i ordningsföljd eftersom de 
innehållsmässigt bygger på varandra. För att arbeta med tema 4. ”Bildspråk och 
bildanalys” bör gruppen ha gått igenom tema 1-3, och så vidare. 
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1. START: Nyfiken på fotografi 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fotofilosofi 
 
Att ta en bild är att ”frysa” tiden 
Att titta på ett gammalt fotografi är som att resa i tiden! Vi kan se in i en annan tid,  
få en glimt av en annan värld och möta människor som levt före oss. Att studera ett 
fotografi kan vara som att kika in genom ett nyckelhål till vår historia. Vi kan se en 
liten bit av världen med samma ögon som personen som en gång bestämde sig för 
att fotografera något i sin omgivning. Att ta en bild är att ”frysa” tiden och bevara 
ögonblicket till framtiden.  
 
Genom fotografier kan vi minnas det förflutna. Ett foto ger annan slags information 
än till exempel en skriven text. Att betrakta ett foto handlar om att tolka informationen 
i bilden. Olika människor tolkar en bilds innehåll på olika sätt. Våra erfarenheter, var 
vi kommer ifrån, kunskaper i historia och bildspråk är några av många faktorer som 
avgör vad vi ”ser” i bilden. 
 
Hur såg världen ut förr i tiden? 
Det är genom äldre svartvita bilder som vi skapar en föreställning om hur livet var 
förr. En bild kan ge information om hur människorna var klädda, vad de arbetade 
med, vad de ägde för saker. Men, vi kan bara se just det som fotografen valde att 
fotografera. Ibland kanske bilden är arrangerad, det vill säga att man har bestämt hur 
det ska se ut på bilden. Vi är vana att se världen förr i tiden i svartvitt, vi kanske därför 
får en felaktig känsla av att livet var mer dystert och mindre färgglatt förr. 
 
Personerna på bilden äär personerna på bilden 
Som du och jag, fast i en annan tid 
De står där, har liksom fastnat där 
En del står där vid namn 
Andra utan sina namn i bildtexten 
Men de tiger inte, har aldrig valt att tiga 
De är i själva verket ena pratglada jävlar 
Som du och jag, fast i en annan tid 
En annan bild 
 
Ur ”Systrarna Tegströms Luleå” av Peo Rask  
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Lektionsförslag tema 1: Nyfiken på fotografi 

”Läraren som fotograf” 
Läraren har med sig en kamera (av vilken typ som helst) och börjar fota klassen. 
Läraren pratar inte med eleverna, förklarar inte vad hon/han gör, utan fortsätter att 
fotografera klassen ur olika vinklar och med olika motiv, utan att svara på elevernas 
frågor. Dessa fotografier kommer att ingå i redovisningen i slutet av arbetet med 
museiväskan. 
 
Denna inledande ”övning” kan pågå i några minuter. Syftet är att dels göra en tydlig 
start för arbetet genom att någonting oväntat händer och dels att eleverna ska få tid 
att reagera på hur det känns att bli fotograferad. Efter ett par minuter lägger läraren 
undan kameran och frågar eleverna vad som nyss hände. Eleverna får med egna ord 
förklara vad läraren gjorde. 
Läraren kan sedan diskutera fotografi med gruppen genom att ställa frågor som: 

� Hur kändes det att bli fotograferad? 
� Brukar du fotografera?  
� Brukar ni fotografera i er familj? 
� Vad har man fotografier till? 
� Tycker du det är roligt att titta på fotografier? 

 
Denna inledande samtalsstund syftar till att eleverna ska börja reflektera kring 
fotografi och fotograferande. Samtalet kan handla om varför man fotograferar något 
och vad man har fotografier till.  
Arbetspasset fortsätter med följande praktiska uppgift: 
 

Praktisk uppgift – ett fotominne 
Be eleverna fundera om de har något speciellt fotominne, det vill säga om de minns 
någon händelse som har med fotografi eller kameror att göra. Det kan till exempel 
vara ett tillfälle då de blivit fotograferade eller ett tillfälle då de själva fotograferade 
något. Det kan vara minnet av då de fick sin första kamera eller mobilkamera. Det 
kan även handla om ett foto som de själva tagit och som blev en lyckad bild. 
 
Be eleverna skriva ner sitt fotominne och illustrera till.  
 
Elevernas arbeten kommer att ingå i redovisningen i slutet av arbetet med 
museiväskan. 
 

Tänk om … inte kameran fanns! 
Kameran är en betydelsefull uppfinning eftersom fotografier och filmer har en viktig 
funktion i vårt samhälle och för enskilda människor för att till exempel förklara, 
informera, minnas, dokumentera och underhålla. Vi kan få en förståelse för hur stor 
betydelse kameran som uppfinning har i våra liv genom att försöka tänka oss in i en 
värld utan foton och filmer. Detta innebär att uppfinningar som finns tack vare 
kameran, som till exempel filmkameran, inte heller skulle finnas. 
 
Följande frågor kan användas som utgångspunkt för en diskussion i helgrupp.  
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Diskussionsfrågor – världen utan fotografi 
Försök föreställa dig en värld där varken fotografier eller filmer fanns. Hur skulle 
världen vara om ingen uppfunnit fotografi – och filmtekniken? 
 

� Tror du att vi skulle ersätta dagens fotografier på något annat sätt? Tror du att 
varje familj till exempel skulle äga ett ”minnesalbum” med målade bilder av 
händelser istället för fotoalbum? 

� Hur tror du att tidningarna skulle se ut?  
� Tror du att det skulle få betydelse för vilka yrken som behövdes i samhället? 
� Kanske skulle ett av de viktigaste ämnena i skolan vara bild och förmågan att 

kunna avbilda verklighet exakt, eller vad tror du? 
� Tror du att tv:n skulle existera? Om tv:n fanns, hur skulle tv-programmen vara? 

Skulle de innehålla texter och målade bilder? 
� Tror du att Internet skulle existera? 
� Tror du att det skulle finnas filmer? Hur skulle man göra filmer i så fall?  

Vad skulle filmerna innehålla?  
� Tror du att det skulle förändra vår kunskap och förståelse av världen? På vilket 

sätt i så fall?  
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2. Fotografins historia 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fotografins födelse  
Ett fotografi är sparat ljus!   
Människan har i alla tider använt olika metoder för att skapa bilder av verkligheten. 
Så långt tillbaka som under Antiken kände man till att ljus som passerar genom ett 
litet hål i en vägg i ett mörklagt rum skapar en uppochner vänd bild på motsatta 
väggen. Detta utvecklades till en stor portabel kameralåda, en så kallad camera 
obskura. Tekniken utvecklades under 1600-talet till ritkameran, genom att bilden som 
projicerades på väggen ritades av.  
 

 
     Ritkamera 

 
Detta sätt att avbilda verkligheten var förstås mycket tidsödande! Flera vetenskapsmän 
försökte utveckla nya, lättare och snabbare sätt att avbilda världen. Några började 
laborera med kemiska lösningar på bildframställning. Under 1700-talet kände 
kemister till att silverföreningar mörknar när de utsätts för ljus.  
 
Carl Wilhelm Scheele var en svensk kemist som under 1770-talet gjorde viktiga 
upptäckter för fotokemin. Han förstod att när ljuset lyser på klorsilver faller lösningen 
sönder i klor och silver. Det svarta på bilden som bildas är i själva verket mycket små 
silverkorn. Scheele upptäckte även att svärtan kunde fixeras med ammoniak. Tyvärr 
satte han inte sina upptäckter i samband med fotografiteknik så fotografiets födelse 
skulle dröja ännu lite längre framåt i tiden. 
 

Världens första ”klick” varade i åtta timmar! 
Sommaren 1827 blev fransmannen Joseph Niepce den förste som lyckades fixera en 
bild – att få fram ett hållbart fotografi. Han använde en tennplåt som preparerats med 
bitumen (en slags asfaltblandning) i en camera obskura. Motivet var utsikten från hans 
arbetsrum. Exponeringstiden var så lång som åtta timmar!  
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Världens första bevarade fotografi av Joseph Niepce 
 
Louis Daguerre fortsatte att utveckla tekniken. Han preparerade plåtarna med 
jodsilver istället. De framkallades med kvicksilverångor och fixerades med saltlösning.  
Detta gjorde att exponeringstiden kunde minskas till (endast!) 10 minuter.  
 
Den 19 augusti 1839 räknas som fotografins födelsedag. Då presenterades 
Daguerretekniken, kallad Daguerreotypin, för världen. Den franska staten valde att 
släppa patentet fritt. Nu kunde alla som ville börja tillverka utrustning för att 
fotografera. Förespråkare för fotografin var lyriska inför denna nya, storslagna 
uppfinning. De såg redan då fotografins kommande möjligheter inom konst, 
information, dokumentation och forskning.  
Nu skulle allt bli möjligt, allt från porträttfotografi och kartbilder av månen till 
mikroskopsbilder av småkryp!  
 
Daguerreotypin hade dock många nackdelar. Bilderna blev spegelvända och kunde 
bara betraktas ur vissa vinklar och fortfarande visste man inte hur bilderna skulle 
kopieras. 
 

Tekniken utvecklas 
I takt med att fotografin utvecklades blev kameran en svår konkurrent för konstnärer 
som levde på att avbilda verkligheten så naturtroget som möjligt. Andra konstnärer 
kunde se kamerans potential som hjälpmedel.  
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                     Ferrotyp i Norrbottens museums bildarkiv 
 
 
 
Fotografin fortsatte att utvecklas under 1800-talet, men fortfarande var teknikerna 
svåra och varje fotograf fick vara sin egen kemist. Olika slags plåtar, torrplåtar, 
våtplåtar, plåtar av tenn, koppar, silver, järn (så kallade ferrotyper/ferruplåtar) och 
glas avlöste varandra. De kemiska lösningarna för preparering av plåten, för 
framkallning och fixering förbättrades allt mer. Ljuskänsligheten ökade och därmed 
kunde exponeringstiderna förkortas. 
 
Har du tänkt på att uttrycket ”att plåta”, i betydelsen att ta en bild har sitt ursprung i att 
man tidigare använde just olika plåtar i kameran som ”bildfångare”. 
 
Kring 1890 hade man kunskap att kopiera fotografierna och fotografin kunde slå 
igenom med stor kraft i samhället. Nu kunde till exempel både ord och bild tryckas i 
tidningar, massproduceras och spridas över världen. Vetenskapsmän fick en stark tro 
på att fotografier nu äntligen skulle visa den objektiva, värderingsfria sanningen av 
världen, till skillnad från tecknarnas och konstnärernas avbildningar som 
ofrånkomligen alltid blir subjektiva och inte helt fria från värderingar.  
 

Den populära porträttfotografin 
– Ska jag själv komma till kameran eller räcker det att skicka en beskrivning  

på hur jag ser ut?  
– Blir jag förgiftad av alla syror som jag ska framkallas i?  
– Kommer kameran att ta bort en del av min själ?  
 

Sådana frågor kunde porträttfotograferna få av människor som nog både var rädda, 
fascinerade och okunniga om denna nya fantastiska och ofattbara uppfinning! 
Porträttfotografin var mycket populär i slutet av 1800-talet. Många kvinnor utbildade 
sig till porträttfotograf eftersom det ansågs som ett lämpligt yrke för kvinnor.  
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Människor strömmade till fotografernas ateljéer för att bli porträtterade och få sina 
visitkort. För ett överkomligt pris fick man åtta stycken porträtt i storleken 6 x 9 cm 
monterade på kartong. Det var vanligt med en målad kuliss som bakgrund. Den som 
blev porträtterad fick ofta sitta i en obekväm ställning, ibland med ett nackstöd av 
metall. Detta i kombination med viss rädsla och vördnad inför detta nya okända gör 
att vi kan förstå den ofta stela och bistra uppsyn människor har på äldre fotografier! 
 

          
Porträttfotografier i Norrbottens museums bildarkiv 
 
Visitkorten byttes mellan varandra och samlades i album. Vid bjudningar hade 
visitkortsalbumet sin givna plats på salongsbordet. Visitkortsbytet blev en modefluga 
bland överklassen men som snabbt spred sig till människor från alla samhällsskikt. 
Trenden varade in en bit på 1900-talet. Företeelsen kan jämföras med dagens 
Facebook - ett allmänmänskligt behov av bekräftelse och uppmärksamhet som tar sig 
olika uttryck i olika tider. 
 

Från analogt till digitalt – hur funkar det? 
Allt enklare kameramodeller utvecklades med tiden. Plåtkamerorna ersattes under 
andra halvan av 1900-talet av allt mer automatiska färgfilmskameror som i sin tur 
ersattes under början av 2000-talet av digitalkameror.  
 
En kamera är ett verktyg som tack vare teknikutvecklingen blivit allt enklare att 
använda. Dagens digitalkameror har en stor mängd finesser och möjligheter som nog 
hade fått Niepce, Daguerre och Adolf Hjort att svimma. Men i slutändan är det trots 
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allt människan bakom, fotografen, som tar bilden och avgör hur resultatet blir.  
 
Alla kameror (både analoga och digitala) har: 

� Kamerahus  
� Bländare 
� Slutare  
� Lins 

 
Kamerans bländare är ett justerbart hål som släpper in ljuset in i kamerahuset. 
Slutaren bestämmer hur lång tid detta hål ska vara öppet. Rätt mängd ljus under 
lagom lång tid gör att bilden blir ”bra”, det vill säga, den blir rätt exponerad. För 
mycket ljus gör bilden överexponerad (för vit), för lite ljusinsläpp gör bilden 
underexponerad (för mörk). Linsens funktion i kameran är att bryta ljuset från motivet 
på rätt sätt och ge bilden skärpa. 

 
 
Ett mycket kortfattat sätt att beskriva skillnaderna mellan analoga och digitala 
kameror är följande: I en analog kamera finns en ljuskänslig film som ”fångar” ljuset.  

I en digital kamera exponeras bilden på en digital bildsensor istället för på en 
fotografisk film. Den digitala sensorn registrerar ljuset och gör om det till bildpunkter, 
så kallade pixlar. Bilderna lagras sedan i ett elektroniskt minne. Vanligen har 
digitalkameror en inbyggd skärm på vilken man omedelbart kan se hur bilden blev. 
Digitala bilder går att förändra på olika sätt genom bildredigeringsprogram i datorn. 
Det är lätt att ta bort, lägga till och mixa innehåll i bilderna vilket gör att vi inte längre 
kan säga att ”kameran ljuger inte”. Framkallning behövs inte i vanlig mening för 
digitala bilder, utan bilden skrivs ut direkt på en fotoskrivare eller skickas iväg för 
utskrift på ett professionellt fotolabb. Det är även vanligt att helt avstå från 
papperskopior och direkt visa bilderna på dator eller tv. 

Även äldre analoga bilder kan ”göras om” till digitala genom att använda en skanner 
och föra över bilderna till ett datorprogram. 
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Lektionsförslag till tema 2: Fotografins historia 
 

Bildvisningar som inledning 
Inled lektionen med att visa bilden på världens första fotografi, bilaga 1. 
Du kan visa bilden på något av följande sätt: 
- Kopiera bilden på OH-blad och visa på OH. 
- Kopiera bilden på papper, ett exemplar till varje elev och dela ut. 
- Om ni har möjlighet till dator som är kopplad till videokanon och filmduk, så kan du 
ladda hem handledningen som Pdf-fil från museets hemsida och visa bilden direkt 
från Pdf-filen. Handledningen finns här: www.norrbottensmuseum.se/museipedagogik 
 
Frågor att diskutera: 

� Vad ser ni i bilden? 
� Vad tycker ni om bilden? 
� Vad tror ni är speciellt med denna bild? 

Berätta sedan om bilden och fotografen utifrån faktatexten, sid 8-12. 
 
Visa även bilden på världens första kamera, ritkameran, bilaga 2. Visa bilden på 
samma sätt som ovan.  
 
Frågor att diskutera: 

� Hur tror ni att denna typ av kamera fungerade? 
� Hur skulle det vara om dagens kameror fungerade på samma sätt? 

Berätta sedan om ritkameran och hur den fungerar. Utgå från faktatexten, sid 8-12. 
 

Lägg upp fortsättningen av denna lektion på det sätt som passar dig. Varje lärare har 
sin metod för att teoretiskt förmedla ett faktainnehåll som detta. Du kan till exempel 
berätta fritt om fotohistoria utifrån temats faktatext, eller kopiera faktatexten och låta 
eleverna själva läsa för att efteråt samtala med eleverna kring innehållet i texten.  
 

Föremålen i museiväskan 
Välj när under arbetet med temat det passar att ta fram föremålen i museiväskan. Den 
första teoretiska delen kanske tog ett helt lektionspass. Denna del kan med fördel 
utgöra ett separat lektionspass. Museiväskan innehåller följande föremål:  

� Fyra olika kameramodeller: 
- Stölma, 1920-tal 
- Kodak Instamatic, 1960-tal 
- Minolta, 1980-tal 
- Samsung S 860, 2000-tal 
(Information om kameramodellerna på sid 14 och på etiketter på varje 
kamera.) 

� Två stycken porträttfotografier från början av 1900-talet.  
(Information om porträttfotografi på sid 10-11.) 

 
Sätt er i en ring, på stolar eller på golvet. Ta fram de olika kamerorna och 
porträttfotografierna och låt eleverna först titta på, känna på och prata fritt om 
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föremålen. Lyft sedan fram en kamera i taget och berätta om de olika modellerna 
utifrån informationen på kamerorna och faktatexten, sid 8-12. När ni tittar på 
porträttfotografierna kan läraren eller någon elev läsa högt den inledande faktatexten 
”Fotofilosofi” i tema 1: Nyfiken på fotografi, sid 5. Texten finns även i bilaga 3.  
 
Frågor att diskutera: 

� Vilka likheter och skillnader finns mellan porträttfotografin på 1800-talet och 
dagens porträttfotografi? 

� Vilka bilder visar man av sig själv på nätet?  
 
Avsluta lektionen genom att fråga eleverna hur de tror att framtidens kameror och 
fotografier kommer att vara. 
    
Information om kameramodellerna 
Följande information finns även på en etikett på varje kamera.  
 
Stölma  
Kameran är en sk klappkamera; bälgkamera för glasplåtar. Tillverkad på 1920-talet i 
Tyskland, importerades till Sverige och såldes med namnet Stölma (Stölten & 
Simmonsen, Malmö). Rodenstock - Extra - Rapid - Aplanat 1:7,2 f = 13,5 cm.  
Vario-slutare 1/25, 1/50, 1/100, B och T. Bildformat 9x12 cm. 
 
Kodak Instamatic  
En kameraserie med speciellt utformad kassett. Introducerades 1963 av Kodak. 
Meningen med kassetten var att man skulle kunna byta film i kameran mellan till 
exempel svartvit, positiv och negativ färgfilm utan att något mer än en enda 
oexponerad bildruta förstördes. Kameran är i princip en fortsättning på de gamla 
lådkamerorna men nu tillverkade av plast. Kameran är den populäraste som Kodak 
gjort.  
 
Minolta F 15 BF 
Minolta var en japansk kameratillverkare som senare gick samman med Konica under 
namnet Konica Minolta. Minolta hade flera välkända kameramodeller i sitt 
modellprogram, bland annat Minolta 7000 från mitten av 1980-talet, vilken var den 
första systemkameran med autofokus som inte bara var förbehållen proffsen utan 
även riktade sig till avancerade hobbyfotografer.  
 
Samsung S 860  
Kameran har 8,3 aktiva pixlar vilket ger riktigt fina bilder. Inställningarna styr man 
smidigt med hjälp av vanliga ”snabbknappar”.  
Mer information om digitala kameror finns i lärarhandledningen under rubriken ”Från 
analogt till digitalt – hur funkar det?” på sid 11-12. 
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3. Adolf Hjort – bygdefotografen med säker blick 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

”Bara utav nyfikenhet knäppte jag,  
det var mitt eget intresse som gjorde att jag for lite överallt”.  

 
Adolf Hjort tyckte det var roligt att fotografera. Och han fotograferade mycket!  
– Kom och fotografera! Ta en bild! Ja, byborna var nog glada över sin ”egen” 
fotograf, som mer än gärna ställde upp och fotade när något både vardagligt eller 
ovanligt hände i byn.   
 

Familjen och uppväxten 
Adolf Hjort levde mellan 1896–1983. Han föddes i byn Långnäs utanför Luleå.  
Hans pappa var småbrukare och sågverksarbetare. När Adolf var 13 år emigrerade 
pappan till Amerika och kom inte tillbaka. Hans mamma som kallades ”Hjort Emma” 
Wikström arbetade hela livet som skräddare och sydde byxor, storvästar och pälsar på 
beställning för att försörja Adolf och hans fyra syskon.  
 
Adolf gjorde mycket annat under sitt liv förutom att fotografera.  
Han var sågverksarbetare, lärare, skrivkarl och ombudsman för  
nykterhetsrörelsen IOGT bland annat. 
 
Självlärd amatörfotograf med säker blick 
Adolf Hjort började fotografera när han var 26 år. Han hade då fått låna en kamera 
av en bokhandlare i Älvsbyn. Så småningom köpte han en egen, modellen hette 
”Stölma 2” och var en glasplåtskamera. Adolf lärde sig på egen hand hur kameran 
fungerade och hur framkallning och kopiering gick till. Han arbetade med sina bilder 
under mycket enkla förhållanden. Mörkrummet inreddes i en jordkällare.  
Ljuset var en osande fotogenlampa med rött glas. Vattnet som behövdes fick han 
hämta 300 meter bort.  
 
På en del bilder kan man se att den bristfälliga tekniken försämrat bildkvalitén. 
Däremot är kompositionerna av bilderna samt valet av motiv och ögonblick ofta av 
mycket hög klass. Adolf har själv sagt att han inte strävat efter något direkt 
konstnärligt uttryck med sitt fotograferande. En del tycker att Adolf var en 
naturbegåvning som med hjälp av sin intuition tog bilder med konstnärligt värde. 
Många som tittar på hans bilder fascineras även av deras mångsidighet och 
allmänmänskliga innehåll.  
 

Bilder som ger kunskap och väcker nya frågor 
Adolf fotograferade olika typer av bilder; landskap, gårdar, porträtt och människor i 
arbete, fest och vardag vilket gör att bildsamlingen ger oss bred och djup kunskap om 
människorna i byarna Alvik, Långnäs och Ale och deras omgivning. Genom Adolfs 
många bilder på män, kvinnor, barn och gamla i olika situationer kan vi förstå att han 
var intresserad av människor.  

 

15



LÄRARHANDLEDNING TILL MUSEIVÄSKAN ”PLÅTA, FOTA, TAGGA” 

Fotografierna ger många inblickar i mänskligt liv under första halvan av 1900-talet. 
Genom att studera bilderna tror vi att ett intresse för vår historia kan födas. Detaljer i 
bilderna kan väcka frågor hos betraktaren och skapa en lust att ta reda på mer om 
vad bilden föreställer och om bildens sammanhang. 
 

Värdefull bildskatt i tryggt förvar  
Bilderna är från Adolfs hembygd, byarna Alvik, Långnäs och Ale, ett par mil söder om 
Luleå. De är tagna under åren 1922-1946. Hela fotosamlingen donerades 1975 till 
Norrbottens museum.  
 
Bilderna förvaras och vårdas i museets bildarkiv. De kommer därför att finnas kvar så 
att även framtidens människor kan ta del av skatten i form av 5 000 värdefulla 
livsögonblick. 
 
Även om bildsamlingen är en lokalhistorisk skildring av några små kustbyar i 
Norrbotten är innehållet i bilderna samtidigt så allmänmänskligt att de är 
representativa för en stor del av Sveriges kulturhistoria under första hälften av 1900-
talet. 
 

Mer om bilderna i ”Ladornas bygd” 
Boken ”Ladornas bygd” som ingår i denna museiväska innehåller ett stort antal av 
Adolf Hjorts bilder tillsammans med bildbeskrivningar. I boken finns även texter om 
livet i allmänhet då bilderna är tagna (1922-1946). Lekar och ramsor, skolan, 
hemmet, jordbruk, jakt, flottning och högtider är exempel på teman i boken. Boken är 
ett bra komplement i arbetet med bilderna, särskilt om eleverna vill ta reda på mer 
om en specifik bild eller om hur livet i allmänhet var ”förr i tiden”.  
 

Dokumentera med hjälp av fotografi 
Vad visar ett fotografi? Fakta eller fejk? Svaret är både och, beroende på i vilket syfte 
fotografiet togs och om/på vilket sätt fotografiet är bearbetat efter 
fotograferingsögonblicket.  
 
Idag är det många som använder en digitalkamera eller kameran i mobilen i stället 
för att ta kort med film. Förutom att man kan ta obegränsat antal foton med 
digitalkameran och att det är lättare att sprida digitala bilder än analoga bilder, så 
tänker kanske inte alla på vilka andra skillnader som finns mellan de olika teknikerna. 
 
Genom sättet som digitala bilder blir till på, så kan de också manipuleras i det 
närmaste utan gräns och ändå se ut som fotografier. Ändå verkar det ibland som om 
en del av samhällsdiskussionen runt bilder och fotografier fortfarande kommer från 
tiden när fotografiet var det ultimata beviset på att något hade skett, då uttrycket 
”bilden ljuger aldrig” uppstod. Följande text är hämtad från ”Digitalis filosofi” en 
guide från Stiftelsen för internetinfrastruktur. 
 
”Att fotografera kan ha många syften. Vare sig det är analog eller digital fotografering 
så är det inte säkert att det är den grå vardagen som man vill återskapa. De flesta 
reagerar när de får en kamera riktad mot sig, och vill gärna le på bilden. 
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Kamerateknologin har följt efter och nu finns det en ”smile detector” i många 
digitalkameror och kameramobiler. Tekniken utgår från våra drömmar och 
kameratillverkaren Canon lanserade för ett par år sedan något som de kallade 
”hjälpsam teknologi”, för att göra fotografierna mer anpassade till hur vi vill minnas 
det som har hänt. Äpplen blir rödare, gräs blir grönare, himlen blåare och hudtoner 
jämnare. Inom andra områden är kopplingen mellan fotografi och verklighet 
viktigare, som för försäkringsbolag, nyhetsmedia och rättsväsende, och samma 
företag som har teknik som ”hjälper” oss att göra fotona mera lika våra minnesbilder 
har också en annan teknik, för bildverifiering, som hjälper den som vill försäkra sig 
om att en viss bild inte har förvrängts med bildbehandling efter det att den togs av 
kameran.” 
”Digitalis filosofi” sid 48 
 
När man dokumenterar något är syftet att berätta om verkligheten för att ge en 
förståelse för människors liv och verksamhet. Vid en fotodokumentation strävar man 
att genom fotografiet visa som det var.  
Motivet ska till exempel inte arrangeras, utan människorna som dokumenteras ska 
helst glömma bort att det är en kamera i närheten.  
 
Med kameran kan vi dokumentera vår samtid till kommande generationer. I framtiden 
kanske det som vi idag tycker är vardagligt och ointressant är det mest intressanta. 
Genom att följa en företeelse eller en person under en tid med hjälp av kameran kan 
man verkligen berätta historier med hjälp av bilder. 
 

Sagt om dokumentärfotografi 
"Dokumentärfotografin är en konstform som beskriver omvärlden utifrån en personlig 
vision, som grundar sig på djup kunskap och stark inlevelse. Man kan t.o.m. hävda att 
kunskap måste vara basen för all dokumentärfotografisk metodik."  
Sune Jonsson, Tusen och en bild, 1978. 
 
"In a broad sense, all non-fictional representation, in books or in images, is 
documentary." 
Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, 2002. 
 
"Primarily, documentary was thought of as having a goal beyond the production of a 
fine print. The photographer's goal was to bring the attention of an audience to the 
subject of his or her work and, in many cases, to pave the way for social change." 
Karin Becker Ohrn, 1980. 
 
"...it fulfills the minimum condition of documentary: that it provide an account of 
events that have their own existence outside the frame of the photograph or the 
confines of the studio walls."  
Liz Wells, Photography: A Critical Introduction, 1997. 
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Lektionsförslag tema 3: Adolf Hjort – bygdefotografen 
med säker blick 
 
Berätta om Adolf Hjort för eleverna utifrån faktatexten. Sätt er sedan på stolar i en 
ring. Ta fram de 30 olika utskrifterna av Adolf Hjorts fotografier som finns i 
museiväskan, i mappen märkt med ”Ur Adolf Hjorts bildskatt”. Dela ut ett fotografi till 
varje elev. Låt eleverna titta på varje bild under tystnad i cirka 10 sekunder. Sedan 
skickar de bilden till kompisen till höger. Fortsätt tills alla elever sett alla bilder. 
Diskutera sedan frågorna nedan. 
 

Diskussionsfrågor 
En av de första kameror som Adolf Hjort använde var en glasplåtskamera. Bland 
museiväskans kameror finns en Stölma-kamera, liknande en av Adolfs första kameror. 
Lite större än de digitalkameror och mobilkameror som vi använder idag, eller hur!? 
Diskutera frågorna nedan. 
 

� Vad skiljer Adolfs teknik och utrustning för att fotografera, framkalla och 
kopiera från den teknik och utrustning vi använder idag? 

� Hur tror du att fotografierna skulle skilja sig om han hade tillgång till dagens 
utrustning? Valet av motiv? Antal bilder? Bildkvalitet?   

� I Norrbottens museums bildarkiv finns omkring 5 000 fotografier av Adolf 
Hjort. Hur många fotografier tror du dagens fotografer tar under sin livstid? 

� Hur tror du det kändes för människorna på bilderna att bli fotograferade? 
� Vad tror du väckte Adolfs nyfikenhet? 
� Vilka slags händelser valde han att fotografera? 
� Vad kan vi lära oss om förr i tiden genom att titta på Adolfs bilder? 

 

Praktisk uppgift - Dokumentera med hjälp av foto 
Gör som Adolf Hjort!  
Gör som Adolf gjort!  
Dokumentera världen omkring dig! 
 
Dokumentationsuppgiften innebär att eleverna får i uppdrag att dokumentera något i 
sin vardag, fritid eller familj med 5 bilder samt skriva till dessa. Det kan till exempel 
vara en företeelse, en person, ett husdjur eller en hobby. Om inte skolan äger en 
digitalkamera, be eleverna fråga sina föräldrar om att använda familjens kamera och 
om det är OK att eleverna lånar kameran mellan varandra.  
 
Skriv ut bilderna på fotopapper, en bild per ark.  
Be eleverna sätta ihop bilderna och texterna i ett häfte som då utgör en 
samtidsdokumentation av något i elevens vardag.  
 
Elevernas dokumentationer ingår i redovisningen i slutet av arbetet med museiväskan. 
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4. Bildspråk och bildanalys 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vi lever bland bilder 
Före kameran och tryckpressens tid omgavs människorna endast av ett fåtal bilder 
under sin livstid. Då var varje enskild bild något man tog sig tid att betrakta och kunde 
lära sig av, till exempel kyrkomålningar, skulpturer och väggbonader.  
 
Fram till idag har mängden bilder omkring oss accelererat i snabb takt.  
Nu omges vi dagligen av en stor mängd information och bilder via  
tidningar, affischer, reklam, filmer och Internet. I och med detta har vi ett allt större 
behov av kunskaper om bilden som språk. Att kunna avläsa bilder, att ha kunskap om 
bildspråk har stor betydelse för vår tolkning av budskapen i bilderna. Att 
kommunicera med bilder kräver färdigheter både i hur vi ska ta till oss dessa bilder 
och förstå dem samt hur vi själva kan förmedla ett budskap med hjälp av dem.  
 
Den tekniska utvecklingen med möjlighet till snabb digital bildöverföring har gjort att 
de flesta av bilderna når oss via datorer, TV och mobiltelefoner. Med teknikens hjälp 
är det idag lätt att manipulera bilderna genom att ta bort eller tillföra information i 
bilderna. Påståendet att ”kameran ljuger inte” är inte längre en sanning. Både barn 
och vuxna behöver troligtvis mer kunskaper om detta för att inte förväxla bild och 
verklighet. Får eleverna denna kunskap i skolan? Förmodligen inte i den omfattning 
som de behöver. 
 
Idag har nästan varje familj minst en dator, TV och mobiltelefon. För barn som växer 
upp idag är den digitala tekniken tillgänglig och de använder sig av den i sin vardag. 
Redan mycket unga barn, under 10 år, kommunicerar med andra i text och bild via 
sociala medier som MSN, Facebook, och olika bloggar.  
 
I läroplanen Lpo 94 under rubriken Skolans uppgifter står följande: 
 
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. /…/ Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.” 
 
Lpo 94 anger att ett av målen för grundskolan är att eleven har kunskaper om medier 
och deras roll.  
 

Olika bildspråk i olika kulturer 
För oss i västvärlden har den grekiska konsten länge varit en inspirationskälla vilket 
har format våra bilder och vår tolkning av dem. Traditionella mycket gamla bildmotiv 
används fortfarande och kan kännas igen i till exempel reklambilder. Det är sådant 
som utgör en kulturs bildspråk. Vi har svårare att läsa av bilder från andra kulturer, 
som Afrika eller Kina som har andra traditioner och därför andra bildspråk.  
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I alla olika slags media, tidningar, TV och på nätet, finns många exempel på vinklade 
budskap i ord och bild. Veckotidningar, så kallad ”skvallerpress”, skriver ofta om 
kända människors privatliv. För att locka läsare är det vanligt att tidningen överdriver 
innehållet i en artikel. Sådan här typ av sensationsjournalistik ses ofta på löpsedlar i 
form av fotomontage, manipulerade eller smygtagna bilder tillsammans med en 
slagfärdig rubrik. Ofta kan texten och bilden upplevas kränkande för den person det 
handlar om. Även om de finns pressetiska regler som säger att en tidning ska vara 
noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett 
missvisande sätt, så är det precis det motsatta som ofta sker.  
Ett exempel på en sådan typ av artikel kommer från veckotidningen ”Se & Hör”: 
 
Artikeln handlar om de goda vännerna Mark Levengood och Henrik Johnsson. 
Tidningen har vid tidigare tillfällen antytt att de kanske är mer än bara kompisar. På 
löpsedeln fanns ett fotografi på Mark och Henrik tillsammans med texten: ”Henrik 
Johnsson avslöjar – Mark och jag BLEV KÄRA I LONDON”. När man sedan läser 
artikeln framgår det att det Henrik ”avslöjade” var att han och Mark blev ”helt kära i 
en fantastisk pälsrock från Versace” när de var på gemensam Londonresa. 
 
Ett annat exempel är vinnarbilden i tävlingen ”Årets bild” från 2008. Bilden visar en 
etanolfabrik i Brasilien där röken från skorstenen gjordes mörkare än den i 
verkligheten var. Detta för att förstärka budskapet i artikeln som handlade om 
fabrikens miljöfarliga utsläpp.  
 
Det är viktigt att elever lär sig att vara kritisk till innehållet i alla slags medier. En av 
arbetsuppgifterna i detta tema handlar om att eleverna ska leta exempel där de 
misstänker att bild och text tillsammans ger ett vinklat budskap. 
 
Bildanalys – vad kan en bild berätta? 
När man studerar en bild noggrant med hjälp av någon analysmetod kan man 
upptäcka fler saker i bilden än om man bara kastar en kort blick på bilden. Genom 
att träna på att analysera bilder blir vi bättre på att förstå vad bilden vill säga. Vi blir 
även skickligare på att skilja bild från verklighet genom att kunna avgöra om bilden är 
manipulerad eller inte. Vi förstår hur vi själva ska komponera bilder för att nå ut med 
vårt budskap. Vi ökar vår kunskap i bildspråk helt enkelt. 
 
Det finns många olika metoder för bildanalys. Alla metoder går ut på att likt en 
detektiv försöka tyda en gåta genom att söka spår, ledtrådar och fragment i bilden för 
att sedan pussla ihop dessa igen och upptäcka bilden på nytt.  
 
För att analysera en bild eller ett fotografi är det viktigt att ta reda på vad bilden är 
menad att användas för. Ett fotografi kan vara taget av många anledningar, 
exempelvis:  

� I forskningssyfte för att studera rörelser, anatomi och biologi. 
� Som konstnärligt uttryck. 
� Till hjälp för polisen att finna bevis, övervaka och identifiera. 
� Som minne av både vardagliga och högtidliga händelser i våra liv.   
� I reklamsyfte för att sälja en vara eller tjänst. 
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� För att dokumentera något för att förstå människors liv och verksamhet, till 
exempel en arbetsplats. 

� För att det är roligt att fota! 
 

I bildanalys skiljer man på den denotativa (objektiva) respektive den konnotativa 
(subjektiva) beskrivningen av bilden. På den denotativa nivån handlar beskrivningen 
om VAD man ser i bilden. Föremål, personer, färger, former beskrivs rent 
faktamässigt. Ordet denotation kommer från det latinska ordet ”denotare” som 
betyder beteckna, märka. Om du kopplar ihop det du ser i bilden med det du 
kommer att tänka på i bilden, ger du bilden dess konnotationer, bildens bibetydelser. 
Beskrivning av stämning, symbolik, kulturellt bundna associationer och vilka känslor 
bilden väcker hör till den konnotativa nivån. Ordet konnotation kommer från två 
latinska ord, ”cun” som betyder med och ”notare” som betyder beteckna, alltså 
medbeteckna. Det är våra konnotationer som hjälper till att ge en bild dess betydelse. 
 
När man analyserar ett fotografi är det viktigt att även fundera kring vad som inte syns 
i bilden. Ett fotografi är alltid bara en del av någonting större. Det är fotografen som 
valt motivet och samtidigt valt bort det som fanns runtom motivet.  
 

Symboler i konsten 
Det var länge vanligt att när en konstnär gjorde ett porträtt av någon förstärkte 
konstnären den avbildades personlighet genom att placera olika symboler i bilden. En 
hund kunde placeras vid fötterna på personen. Hunden är sedan gammalt synonymt 
med trofasthet. Konstnärens syfte med att ha med hunden i motivet är att berätta att 
personen är en pålitlig man eller kvinna. Symbolerna får den rätta innebörden om 
den som ser bilden tolkar symbolerna rätt. Känner man inte till hundens synonymitet 
med trofasthet blir det bara en avbildad hund för betraktaren. Fast riktigt säker kan 
aldrig vara. En hund kanske till slut inte är mer än en hund! 
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Lektionsförslag tema 4: Bildspråk och bildanalys 
 
Bildanalysuppgift A 
- Gemensam bildanalysuppgift utifrån Adolf Hjorts självporträtt 
 
Fotografiet ”Adolf Hjort självporträtt” finns i 30 exemplar. De finns i museiväskan i 
mappen märkt med ”Adolf Hjorts självporträtt”. Dela ut ett exemplar till varje elev. 
Läraren leder diskussionen/bildanalysen. Syftet med uppgiften är att eleverna får 
tillfälla att prova och träna på en metod i bildanalys tillsammans.  Detta gör att de 
senare vid ”Bildanalysuppgift B” har kunskaper som för att prova på att analysera en 
bild enskilt alternativt parvis. 
 
Läraren ställer frågorna i ”Frågeschema för bildanalys” nedan till klassen, finns även 
som bilaga 4. Läraren påpekar att det inte finns några rätt eller fel svar utan det 
handlar om vad varje person ser, tolkar och tror.  
 
Frågeschema för bildanalys 
 
Denotativ nivå 

� Vad ser du i bilden? Gå igenom bilden del för del och försök sätta ord på allt 
man kan se i bilden. (Föremål, personer, kläder, figurer, miljö, händelser, 
detaljer) 

� Vilken typ av bild är det? (Porträttbild, landskapsbild, dokumentärbild, 
arrangerad bild) 

� Var är bilden tagen? 
� När är bilden tagen? (Tidpunkt, årstid) 
� Med vilken teknik är bilden gjord? 
� Hur är bilden komponerad? (Linjer, färger, ljus, val av motiv/bildutsnitt, 

perspektiv) 
� Finns det någon rörelse i bilden? På vilket sätt? 
� Vad lägger du först märke till i bilden?  

 
Konnotativ nivå 

� Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? 
� Varför tror du tog fotografen tog bilden? 
� Vad tror du ville fotografen visa eller berätta när han tog bilden? 
� För vem är bilden tagen? Vem tror du fotografen menade skulle titta på bilden? 
� Vilka känslor hos dig väcker bilden? Varför? Vad i bilden väcker känslorna? 
� Vilken slags stämning är det i bilden? 
� Finns det några symboler med i bilden?  
� Vad tror du att personen på bilden tänker och känner? 
� Vad tror du hände innan bilden togs? 
� Vad tror du händer efter att bilden togs? 
� Hur tror du att det ser ut runtomkring bilden?  
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Efter diskussionen kan ni slå upp sidan 35 i boken ”Ladornas bygd”, där visas samma 
rum fast i en annan vinkel.  
 
Bildanalysuppgift B 
- Enskild eller parvis bildanalysuppgift utifrån olika bilder av Adolf Hjort 
 
Skriv ut frågeschemat för bildanalys, bilaga 4 och kopiera ett exemplar till varje elev. 
Det finns 30 olika fotografier av Adolf Hjort i museiväskan, i mappen märkt ”Ur Adolf 
Hjorts bildskatt”. Dela ut ett fotografi och ett frågeschema till varje elev. Välj om 
eleverna ska arbeta enskilt eller parvis. Påminn eleverna att det inte finns några rätt 
eller fel svar utan det handlar om vad varje person ser, tolkar och tror. Be eleverna 
skriva ner sina svar på frågorna i frågeschemat. Redovisa svaren för varandra. 
Diskutera i klassen om uppgiften. Var det svårt/lätt? Vilka bilder var lätta/svåra att 
analysera?  
 
I mappen finns en bildlista med de accessionsnummer som bilderna har i Norrbottens 
museums bildarkiv. Där finns även bildbeskrivningar för de flesta av bilderna. Efter 
diskussionen kan ni jämföra elevernas analyser av bilderna med den informationen 
som finns i bildbeskrivningarna. Ni kan även se några av bilderna i boken ”Ladornas 
bygd”, och jämföra elevernas analyser av bilderna med bildbeskrivningarna i boken.   
 
Praktisk uppgift - ”Syna skvallerpressen i sömmarna” 
Be eleverna samla in nummer av veckotidningar och kvällspress. Uppgiften är att 
kritiskt se och läsa artiklarna för att ”se igenom” eventuellt vinklade budskap. Be 
eleverna klippa ut eller kopiera de artiklar de misstänker är exempel med tvivelaktigt 
innehåll. Uppgiften kan ges som hemuppgift då eleverna kan ta hjälp av till exempel 
föräldrar och vänner. Gå igenom artiklarna i helgrupp och diskutera innehållet 
tillsammans. Frågor att utgå från: 
 

� Är bilden manipulerad? På vilket sätt? 
� Vad säger rubriken? 
� Vad säger artikeln? 
� Vilka källor anges i artikeln?  
� Är källorna trovärdiga? 
� När är bilden tagen? 
� Varför har tidningen valt att publicera innehållet? (Tex är det för att väcka 

opinion eller för att sälja lösnummer?) 
� Vad händer med förtroendet för en tidning som vilseleder läsarna? (Tex då en 

tidning flera gånger blivit fälld i granskningsnämnden för förtal?) 
 

Praktisk uppgift - Analysera reklamfotografier 
Frågorna i frågeschemat kan användas för alla slags bilder. Prova gärna att analysera 
reklambilder med klassen.  
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Praktisk uppgift – Konnotationer 
Uppgiften handlar om vilka konnotationer bilden väcker hos eleven. Ett sätt att ta reda 
på det är att ”måla färdigt” ett fotografi. Läraren väljer ut ett fotografi, till exempel 
från tidningar eller Internet. Men det får inte vara ett fotografi som eleverna känner till 
och vet var det är taget. Klipp ut eller skriv ut bilden i färg, en kopia av samma bild till 
varje elev. Utskriften behöver inte vara på fotopapper, utan vanligt skrivarpapper går 
bra. 
 
Eleverna klistrar upp fotot på ett större pappersark. Be eleverna måla fortsättningen 
på sina bilder, det vill säga det man inte ser men det man tror finns utanför fotots 
kanter. Påminn dem att inte titta på varandras bilder, alternativt sprid ut eleverna i 
olika delar av skolan. De färdiga bilderna visar vad fotografiet fick eleverna att tänka 
på och associera, det vill säga bildens konnotationer.  
 
Jämför elevernas bilder med andra i gruppen. Prata med varandra om resultatet. 
 

Praktisk uppgift – Att förmedla genom fotografi 
Ge eleverna i uppgift att fotografera en bild med ett speciellt syfte/budskap. Låt 
eleverna turas om att använda skolans kamera om det finns en sådan, eller be dem 
fråga sina föräldrar om att låna familjens kamera och om det är OK att låna mellan 
varandra. Bilden ska sträva efter att väcka en speciell känsla hos betraktaren. Eleverna 
väljer själva vilken känsla de vill att bilden ska förmedla. Följande lista är några 
faktorer som påverkar budskapet en bild ”sänder ut”: 
 

� Bildutsnittet, det vill säga hur bilden är beskuren.  
� Färger 
� Former 
� Linjer 
� Rörelse/stillhet 
 

När eleverna har fotograferat sina bilder kan de välja att skriva ut dem, eller att spara 
dem digitalt. Be sedan eleverna arbeta två och två och visa sina bilder för varandra. 
De som sparat dem digitalt behöver en dator med bildvisningsprogram. Den som tagit 
bilden ber kompisen att betrakta fotografiet under tystnad i tre minuter. Sedan får 
betraktaren berätta vilka känslor och tankar som bilderna väckte. Fotografen själv ska 
inte avslöja sin egen tanke med bilden förrän efter att kompisen berättat vad denne 
”sett”, känt och tänkt. Efter det kan fotografen berätta sin tanke med bilden. Påminn 
eleverna att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” utan att syftet med uppgiften är att 
prova på att förmedla och tolka ett bildbudskap. 
 
Diskutera sedan uppgiften i helgrupp.  
Elevernas bilder kommer att ingå i redovisningen i slutet av arbetet med museiväskan. 
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5. Foton på nätet 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Informationssamhället 
Vårt samhälle präglas allt mer av digital informationshantering. Idag är det svårt att 
veta vilka sociala och kulturella konsekvenser detta får för den enskilde individen och 
för samhället. Vad är skolans roll när samhället förändras? Ska skolan använda 
medier som exempelvis Facebook som ett verktyg i undervisningen, eller är det något 
som bör förbjudas under skoltid? Idag finns båda varianterna i svenska skolor. I Lpo-
944 finns inga tydliga riktlinjer eller förhållningssätt vad gäller IT i skolan. Under 
rubriken ”Skolans uppdrag”:   
”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt.”  
 
Under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan: 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  
– har kunskaper om medier och deras roll 
– kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.” 
 
I Skolverkets förslag till ny läroplan för grundskolan5 är ett av de nya kunskapsmålen 
att: 
– Varje elev utvecklar sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för 
skapande, kommunikation och lärande. 
 
EU har redan 2006 formulerat råd kring vilka nya krav denna samhällsförändring 
ställer på medborgarna. Råden utgörs av åtta så kallade ”nyckelkompetenser för 
livslångt lärande”, varav digital kompetens är ett. Råden beskrivs i Europeiska 
unionens officiella tidning. Det handlar om en förmåga att använda 
informationssamhällets teknik, till exempel interaktiva medier på ett säkert, kritiskt, 
ansvarsfullt och reflekterande sätt6.  
 
Ett syfte med detta material är att belysa problematiken med dagens bildanvändning 
på Internet utifrån följande frågor:  

� Är unga internetanvändare medvetna om konsekvenserna av att publicera 
foton på nätet?  

� Tänker ungdomar på den etiska aspekten innan de lägger ut bilder på sina 
vänner? 

 
Idag använder en fjärdedel av alla människor världen över Internet och användandet 
ökar hela tiden. 2004 låg siffran på 14 %. Sociala medier är olika nätverk, 
diskussionsforum, communities, chatgrupper eller bloggar på Internet.  
My Space, YouTube, Bilddagboken, Lunarstorm, MSN och Facebook är några av 
dessa digitala mötesplatser. Där kan användarna publicera texter, bilder och 

4 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 
5 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Bilaga_3_Laroplan_grundskolan.pdf
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SV:PDF 
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videoklipp. Företagen bakom olika sociala medier förbehåller sig ofta rätten till allt 
som läggs ut på webbplatsen. Detta är fastslaget i användaravtalet som alla 
användare måste skriva under. För unga människor som vuxit upp med datorer och 
Internet är sociala medier ofta en del av vardagen. Man uttrycker sig genom att lägga 
ut texter och bilder, får kontakt med människor och det blir ett sätt att umgås. 
Undersökningar har visat att detta blir ett sätt att skapa sin identitet för unga idag. Nio 
av tio ungdomar i åldrarna 13-18 besöker då och då någon social sajt på nätet. 85 % 
har lagt upp bilder på sig själva på Internet enligt Datainspektionens rapport 
”Ungdomar och integritet 2009”.   
 
Nya medier - nya frågor 
Användningen av sociala medier ökar explosionsartat. Detta väcker nya frågor kring 
säkerhet, integritet och etik. Personer riskerar att bli lurade, utnyttjade, mobbade, 
trakasserade, hotade och kränkta på nätet. Ett allvarligt problem är barn som mobbar 
andra via sociala medier, vilket ofta sker utan vuxnas insyn. Föräldrar och lärare har 
inte samma inblick och kunskap om elevernas liv på nätet som i verkliga livet. 
Föräldrar och lärare måste öka sina kunskaper om Internet och de olika 
webbplatserna eleverna besöker. Först då kan de vuxna kring barnen stötta, sätta 
gränser och vara delaktiga i vad barnen upplever på nätet. Under rubriken ”Läraren 
skall” i Lpo 94:  
  

”Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 
att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.”  
 
Om taggning  
Vid publicering av foton på nätet finns ofta en funktion för taggning. Taggning är ett 
sätt att klassificera något, till exempel en bild för att strukturera bildfilerna och öka 
sökbarheten. Taggningsfunktioner finns inom många områden,  
i bildhanteringsprogram, i filer och i olika sajter på nätet. När en digital bild sparas är 
den ofta redan utrustad med inre taggar, exempelvis med information om vilken 
kamera som använts och vid vilken tidpunkt bilden togs. Fler taggar som namn, 
föremål, platser och annat i bilden kan läggas till. Man ”taggar” genom att förse 
bilden med olika nyckelord. Vid sökning av till exempel bilder med vintermotiv kan 
man söka på taggen ”vinter” och alla bilder som taggats med det ordet dyker upp. 
Taggning av personer på bilder är vanligt på det sociala mediet Facebook.  
Fotot länkas då till respektive persons profilsida. Detta gör att alla bilder som en 
person figurerar på och som taggats med personens namn, samlas i ett album  
och blir synliga för personen och hans/hennes Facebook-vänner.  
 
Facebook - nätets konung 
Facebook skapades 2004 och har mer än 500 miljoner användare över hela världen, vilket gör den 
till världens nu största sociala nätverkssystem (SNS). Hälften av alla användare loggar in varje dag. 
Genomsnittsanvändaren har 130 vänner. Mer än 30 miljarder uppladdningar av foton, länkar, inlägg 
mm sker varje månad. Facebook har en åldersgräns på 13 år, men många barn som är yngre än så 
använder mediet. Varje medlem skapar en profilsida där man presenterar sig själv med bilder och 
personlig information. Man kommunicerar med andra genom att bli ”vänner” och kan då och ta del 
av varandras information och interagera med varandra på olika sätt. Statistiken hämtad från 
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, januari 2011. Omkring 30 % av alla svenskar har 
ett facebook-konto. Norge ligger på 43 %, Danmark 38 % och Finland på 25 % (våren 2010). 
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Risker med foton på nätet 
Man kanske inte tänker på att de personliga bilder man lägger ut i många fall blir 
tillgängliga för fler än de man menat att visa dem för. Konsekvenserna av att 
personlig information i till exempel foton sprids och kan användas av andra för olika 
ändamål är flera. Det kan handla om allt från mindre pinsamheter och missförstånd 
till utpressning, förföljelse och identitetsstöld. Publicerat material på till exempel olika 
sociala medier kommer att finnas kvar på Internet under lång tid. Det kan medföra att 
information som känns OK för en person idag kan skapa problem för personen i 
framtiden. En bild kan dessutom tolkas olika beroende på om betraktaren har 
kunskap om i vilket syfte och sammanhang bilden togs.  
 
”Ett foto är inte bara en bild i en ram utan snarare ett element av en process som 
börjar i fotografens sinne och slutar i sinnet hos betraktaren.”  
Tom Wheeler ”Phototruth or Photofiction” 
 

Vilka regler finns kring bildpublicering på Internet?  
Personuppgiftslagen reglerar vad man får och inte får publicera på Internet. Ett foto 
taget med digitalkamera eller mobiltelefon är en personuppgift om man kan se vem 
som är med på bilden. Personuppgifter som kan vara känsliga är exempelvis etnisk 
tillhörighet, religiös övertygelse och uppgifter om hälsa och sexualitet. Sådana 
uppgifter får normalt inte publiceras utan att den som det handlar om har godkänt 
det. Kortfattat är det tillåtet att publicera text och bild om någon annan person så 
länge det inte uppfattas som kränkande. 
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Lektionsförslag tema 5: Foton på nätet 

Här följer ett lektionsförslag som hjälp till läraren som vill ta upp problematiken med 
bildanvändning på nätet med sin grupp. Inled lektionen genom att be eleverna läsa 
texten ”Roligt skämt för mig - kränkande för dig?”, bilaga 5.  
 
Diskutera innehållet i texten genom följande diskussionsförslag. 
 

Diskussion utifrån frågekort 
Sätt er i en ring. Frågorna finns på olika frågekort, bilaga 6. Kopiera och klipp ut 
korten och lägg dem i en skål. Låt skålen gå runt och låt eleverna dra ett kort var ur 
skålen. Be dem en och en läsa vad det står på kortet. Diskutera frågan i gruppen.   

 
Frågorna på frågekorten: 

� Brukar du använda/besöka olika sociala medier på nätet? I så fall vilka? 
� Känner du till reglerna i användaravtalet för de sajter på nätet som du brukar 

besöka? 
� Känner du till de olika sekretessinställningar som finns för möjligheten att själv 

styra vem som har tillgång till informationen på en sajt? 
� Brukar du lägga ut foton på nätet? 
� Om du brukar lägga ut foton - frågar du de som syns på bilden om det är OK 

att lägga ut den på nätet? 
� Finns det bilder på dig på nätet?  
� Tror du att det kan finnas bilder på dig själv på nätet som du inte känner till? 
� Varför tror du man lägger ut bilder på nätet? 
� Vilka slags bilder tror du att man inte vill visa på nätet? 
� Varför tror du att man tittar på andras bilder på nätet? 
� Vilka problem kan foton på nätet skapa? 
� Vilka fördelar finns det med att visa foton på en själv på nätet? 
� Tror du att alla användare av tex Facebook känner till vilka 

säkerhetsinställningar som finns? 
� Ska man få gå in på sajter som MSN och Facebook på skoltid ?  
� Känner du till vilka slags säkerhetsinställningar som finns på din dator? 
� Tycker du att användaravtal för olika sajter borde vara tydligare? 
� Tycker du att säkerhetsinställningarna på datorer ska vara ännu bättre? 
� Tycker du att föräldrar ska ha rätt att blockera vissa typer av sajter på den dator 

som deras barn använder? 
� Tycker du att föräldrar ska ha rätt att se vilka sidor på nätet som deras barn 

besökt? 
� Ska man lägga till sina föräldrar som ”vän” på tex Facebook? 
� Tycker du att skolan ska använda sociala sajter i undervisningen? 
� På vilka sätt kan skolan använda sociala sajter i undervisningen?  
� Känner du till Datainspektionen? 
� Känner du till Medierådet?
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Diskussion utifrån exempelbilder
Titta tillsammans på fotografierna i bilaga 7, (Medierådets rosa blankett) och 
diskutera kring följande frågor: 
 

� Vilket/vilka av följande foton tycker du är OK att lägga ut på nätet? 
� Vilket/vilka av följande foton tycker du inte är OK att lägga ut på nätet? 
� Om du tänker dig att personen på bilderna du själv. Skulle du då svara 

annorlunda på frågorna?  
� Skulle det vara OK att fler än dina kompisar ser bilden, till exempel dina 

föräldrar, din lärare eller din farmor?  
 

Bilder som läggs ut på nätet är svåra att ta bort och kommer kanske att finnas kvar 
många år framöver. Tänk dig in i framtiden, du är 25 år gammal och har ett 
arbete du trivs med.  

 
� Hur skulle jag reagera om min chef såg mig på bilder som dessa?  
� Hur skulle min chef reagera? 

 
Det är olagligt att lägga upp bilder som kan uppfattas som kränkande.  
Om du tänker publicera en bild på dig själv eller någon annan kan du först ställa 
dessa frågor: 
 

� Hur skulle det kännas om bilden fanns på framsidan av morgondagens 
dagstidning? 

� Skulle jag vilja att mina föräldrar såg denna bild? 
� Skulle det vara ok att visa bilden för min lärare? 
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6. I Norrbottens museums bildarkiv 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
I Norrbottens museums bildarkiv finns cirka 1,8 miljoner bilder från 1880-talet fram 
till idag. Samlingen speglar människorna och samhällsutvecklingen i Norrbottens län. 
I bildarkivet finns många olika typer av fotografier, till exempel landskapsbilder, 
arbetsbilder, historiska händelser, föremålsdokumentation, arkeologiska 
dokumentationer och porträttbilder. De olika fotografiska teknikerna är 
representerade - från ferrotyper till vår tids digitala bilder.  
 
Bilderna vårdas, förtecknas och registreras digitalt i en databas, så att 
bildsamlingen bevaras för framtiden och blir tillgängligt för alla. Bilder från arkivet 
kan beställas för privat bruk, forskning och publicering.  
 
Miljön i bildarkivet är anpassad så att bilderna ska bevaras så länge som möjligt.  
Ljus, värme, luftföroreningar, mekaniska skador, mikroorganismer på våra fingrar, 
varitationer i luftfuktigheten, skrift med bläck- eller tuschpenna är sådant som 
fotografier skadas av.  
 
Det går bra att besöka bildarkivet, men endast i mindre grupper.  
Tänk på att boka besöket i god tid.  
 
Bokning av besök i bildarkivet:  
Eva Landberg, enhetschef 0920-24 35 08, eva.landberg@nll.se 
Berit Åström, bildarkivsassistent, 0920-24 35 09, berit.astrom@nll.se 
 

Vad gör en museifotograf? 
På Norrbottens museum arbetar tre museifotografer, varav en även är filmproducent. 
Museifotografernas arbete handlar om att följa med och delta i olika uppdrag. 
Fotografering av föremål, till exempel arkeologiska fynd eller byggnader med speciell 
arkitektur, webbproduktion och grafisk formgivning, nutidsdokumentationer, 
inskanning och bearbetning av äldre fotografiskt material samt filmproduktioner är 
några exempel på vad museifotografernas arbete innebär.  
 
Digitala bilder väcker nya frågor 
Digitaliseringen av bilder har väckt nya frågor för kulturarvsbevarande institutioner 
som museer och bildarkiv. Frågorna handlar huvudsakligen om upphovsrätt och 
tillgänglighet. Ska alla bilder i bildarkiven digitaliseras och på så sätt bli tillgängliga 
för alla? Eller ska fotografierna i bildarkiven förses med upphovsrättsligt skydd även 
efter att de digitaliserats?   
 

Om upphovsrätt 
Upphovsrätten är den ensamrätt som upphovsmannen, den som skapar något, får till 
sitt verk. Det kan gälla till exempel författare, filmare, fotografer, låtskrivare eller 
konstnärer. 
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Lektionsförslag tema 6: I Norrbottens museums bildarkiv 
 
Lektionen kan inledas med en diskussion kring följande frågor. 
 

� Vad använder du fotografier till idag? 
� Hur tror du vi kommer att använda fotografier i framtiden? 
� Hur förvarar du/din familj era fotografier? 
� Hur tror du att vi kommer att förvara våra bilder i framtiden? 
� Vad tror du finns i Norrbottens museums bildarkiv? 
� Vad tror du Norrbottens museums bildarkiv är till för?  

 
Praktisk uppgift – Dramaövning: ”Ja och Nej-linjen” 
Övningen handlar om att ta ställning i frågor kring fotografianvändning, bildarkiv och 
upphovsrätt.  
 
Beskriv för eleverna en tänkt linje i rummet, diagonalt från hörn till hörn. Är ni i 
klassrummet får ni skjuta undan bänkar och stolar mot väggarna. Ett av hörnen är 
”JA-hörnet” och det andra är ”NEJ-hörnet”. I mitten av linjen finns ”VET INTE-
området”. 
 
Läraren läser upp påståendena nedan och eleverna svarar genom att ställa sig på det 
ställe på linjen som bäst motsvarar deras uppfattning. De som vill får gärna motivera 
sin valda plats. Det är sedan fritt fram att byta ställe om man ändrat sig efter att man 
hört kompisens motivering. Läraren kan gärna ställa följdfrågor så att diskussionen 
fortsätter. Påståendena finns även som bilaga 8, Dramaövning: ”Ja och Nej-linjen”. 
 

� Jag har alla mina bilder i datorns hårddisk. 
� Jag framkallar alla mina bilder och sätter in dem i ett fotoalbum. 
� Jag använder mina digitala bilder till att göra fotoböcker, trycka på olika saker 

till exempel tröjor, muggar, almanackor. 
� Alla fotografier på nätet ska vara fria för vem som helst att användas på vilket 

sätt som helst. 
� Alla fotografier på nätet ska vara förbjudna att användas av andra än 

fotografen själv. 
� Det är ingen skillnad mellan att se på ett framkallat fotografi som man håller i 

handen och att se samma fotografi på dataskärmen. 
� Det är stor skillnad mellan känslan man får när man bläddrar i ett fotoalbum 

och känslan man får när man tittar på samma bilder på datorn. 
� Inga fysiska bildarkiv behövs längre, alla bilder som finns kan ju sparas digitalt. 
� Vi behöver fortfarande fysiska bildarkiv som hela tiden samlar in bilder av 

människors liv och förvarar analoga originalbilder. 
� Det är viktigt att fotografen får ersättning när hans/hennes digitala bilder på 

nätet används av andra. 
� När en fotograf lägger ut sina digitala bilder på nätet får han/hon vara beredd 

att andra använder dem som de vill. 
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� Ett bildarkivs främsta uppgift är att göra bilderna tillgängliga för dagens 
människor. 

� Ett bildarkivs främsta uppgift är att samla och vårda bilder från förr och idag så 
att de är tillgängliga för framtidens människor. 

 

Praktisk uppgift – Vad finns i familjealbumet? 
Om det finns äldre fotoalbum i elevernas familjer kan en uppgift vara att eleverna får 
ta hjälp av föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar för att identifiera bilder i 
fotoalbumet. Förslag på frågor att utgå från: 

� Vem/vilka personer är med på bilderna? 
� Var är fotot taget? 
� När är fotot taget? 
� Varför är foto taget? 
� Vem är fotografen?  

 
Det är viktigt att tänka på att använda mjuk blyertspenna om man ska skriva på 
baksidan av foton, inte bläckpenna! 
 
De elever som vill kan ta med sig sitt album eller några utvalda bilder som de kan 
tänka sig att visa och berätta om på redovisningen i slutet av arbetet med 
museiväskan. 
 

Diskussionsfrågor 
Som avslutning på temat kan följande frågor diskuteras i helklass. 
 

� På vilket använder du dina fotografier idag? 
� På vilket sätt tror du att du kommer att använda dina fotografier i framtiden? 
� Kommer du att spara alla fotografier du tar? Om inte, varför? 
� Vad tror du att våra traditionella fotoalbum kommer att ersättas av i framtiden? 
� Hur har fotografins utveckling förändrat vår syn på fotografier  

som minnesbärare?  
� Vilka bilder dagens människor kommer att lämna efter sig? 
� Vilka bilder tror du framtidens människor kommer att lämna efter sig? 
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7. Filmen om Adolf Hjort  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Om filmen ”Adolf Hjort – bygdefotografen” 
 
Norrbottens museums bildarkiv är en riktig skattkista  
med över 1,5 miljoner bilder från hela Norrbottens län från mitten av 1800-talet och 
fram till idag.  
Fotografen och filmproducenten Staffan Nygren, har lyft fram en del av rikedomen i 
bildarkivet genom filmen ”Adolf Hjort – bygdefotografen”.  
 
I filmen visas många av Adolf Hjorts fotografier.  
Vi får höra barn berätta om sina tankar kring bilderna.  
Filmen visar livet både förr och idag, fotbollen i Alvik, kvarnen i Ale  
och en 150 år gammal tradition - varför det tänds en massa eldar på Isakberget i Ale 
på Valborgsmässoafton!  
 
Filmen kan väcka intresse för vår historia och för fotografi  
- att fota för att minnas, för att lära sig mer om bildspråk  
eller bara för att det är roligt!  
 
Filmen ingår i museiväskans material. 
Filmens längd: 29 minuter 
 
 
Vill du beställa ett eget exemplar av filmen som kostar 200 kr,  
kontakta Norrbottens museum 0920- 24 35 02. 
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Lektionsförslag tema 7: Filmen om Adolf Hjort 
 
Se filmen om Adolf Hjort tillsammans. 
Diskutera de frågor och tankar som filmen väcker. 
 
Flera av bilderna i filmen är samma bilder som eleverna använt för att göra 
bildanalyser. Jämför med elevernas analyser av bilderna med det som berättas om 
bilderna i filmen. Hur hade bildanalyserna förändrats om eleverna sett filmen i början 
av arbetet med museiväskan?  
 
Här följer fler förslag på frågor att diskutera och/eller ta reda på mer om efter ni sett 
filmen. 
 
Istället för att skriva ut årtal används begreppet ”förr i tiden” i frågorna nedan. Med 
”förr i tiden” menas här tidsperioden mellan 1922-1948, då Adolf Hjorts bilder är 
tagna. 
 

Förslag på diskussionsämnen  
 
Svåra ord  
Förstår ni alla ord som används i filmen?  
Till exempel boasering, bussarong, hemvändardag, blåbyxor, glasplåtskamera, 
vadmal.  
 
Finns det andra ord i filmen som ni inte förstår? 
Vad tror ni mannen som berättar om bilderna menar när han säger ”dasslock”? 
Vad är ett krondike? 
 
Manligt/kvinnligt  
Filmen visar tjejer som spelar fotboll idag och en svartvit bild som visar ett manligt 
fotbollslag. Spelade tjejer fotboll förr i tiden?  
 
Är det något annat i filmen som väcker tankar om manligt/kvinnligt förr jämfört med 
idag? 
 
Kläder  
Vilka slags kläder har människorna på fotografierna?  
Vilka skillnader tycker ni det finns mellan kläderna på bilderna och de kläder som vi 
har på oss nu för tiden? 
 
Hästar 
På en av bilderna finns hästen Pärla. Hästar var mycket viktiga för livet förr i tiden.  
Hästar är ofta med på äldre familjefoton. Varför då tror du? (Statussymbol, viktig 
nästan som en familjemedlem.) 
Till vad använde man hästar förr?  
Till vad använder vi hästar idag?  
Vad använder vi idag istället för det som man behövde hästen till förr?  

 

34



LÄRARHANDLEDNING TILL MUSEIVÄSKAN ”PLÅTA, FOTA, TAGGA” 

Traditioner 
Filmen berättar om en 150 år gammal tradition att tända eldar på byns berg och 
grädda våfflor på valborgsmässoafton.  
Vad brukar din familj göra på valborgsmässoafton? 
Finns det speciella traditioner i din egen by/stad eller familj? 
 
Arbete förr och nu 
På en av fotografierna gräver några män ett krondike.  
Jämför arbeten förr och nu. Finns det några skillnader? Var det tyngre arbeten förr? 
På vilket sätt i så fall? 
 
Kvarnen i Ale  
Filmen berättar om kvarnen i Ale där bönderna själva malde sitt mjöl.  
Vet du var mjölet ni använder i er familj kommer ifrån?  
 
Byborna har restaurerat kvarnen så att den går att använda igen. Varför har de gjort 
det tror du? Är det viktigt att bevara äldre kunskap som till exempel hur det gick till att 
mala mjöl? 
 
Teknik förr och nu 
På en av de sista bilderna i filmen sitter två kvinnor vid ett bord. På bordet finns en 
grammofon, en räknemaskin och en skrivmaskin. Vad använder vi idag för att lyssna 
på musik, räkna och skriva? 
(Cd, mp3, miniräknare ofta i mobilen, dator.) 
 

Praktisk uppgift – ”En dag i Adolf Hjorts liv” 
Som avslutning på temat kan du ge följande uppgift till eleverna. 
Be eleverna fantisera att de var Adolf Hjort och levde i början av 1900-talet.  
Be dem sedan skriva dagbok utifrån fantasin att de själva är Adolf Hjort som skriver 
om en dag i sitt liv.  
 
Elevernas berättelser kommer att ingå i redovisningen i slutet av arbetet med 
museiväskan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

35



LÄRARHANDLEDNING TILL MUSEIVÄSKAN ”PLÅTA, FOTA, TAGGA” 

8. AVSLUTNING: Redovisning och utvärdering 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Redovisning av arbetet med museiväskan 
 
Inledning 
Redovisningen inleds med att ni i helgrupp tittar på de bilder som läraren tog vid 
första tillfället. Bilderna skrivs ut och sätts upp på vägg, eller visas i ett rullande 
bildspel på en dataskärm. Detta för att komma ihåg vad som var starten för arbetet. 
Hur känns det att titta på bilderna? Har ni elever och lärare förändrats på något sätt 
sedan bilderna togs och arbetet startade? Vad har ni lärt er? 
 
Redovisning 
Elevernas arbeten i fem av museiväskans teman redovisas på följande sätt: 
 
De praktiska arbetena sätts upp/läggs fram i klassrummet/eller annan lämplig lokal, 
på fem olika ställen i rummet, det blir då fem olika ”stationer”.  Eleverna delas in i 
fem olika grupper. Grupperna ställer sig vid var sin station. Grupperna får cirka 10 
minuter per stationsbesök. När tiden är ute meddelar läraren att det är stationsbyte 
och grupperna roterar till en ny station. Grupperna besöker alla fem stationer. 
Uppgiften tar då omkring 50 minuter. 
 
Vid stationsbesöken börjar gruppen att se på de olika arbetena. Därefter får en eller 
ett par av elever berätta om sitt eget arbete utifrån två frågor: 
 

� Var uppgiften svår eller lätt? Vad gjorde att jag tyckte den var svår, alternativt 
lätt? 

� Vad har jag lärt mig av att göra uppgiften? 
 
Tanken med denna form av redovisning är att alla elever får tillfälle att berätta om 
något av de arbeten de gjort. I och med att detta görs i mindre grupp och inte i 
helklass kan det underlätta för de elever som kan ha svårt för att redovisa inför en 
större grupp.  
 
Formen ger även utrymme för att välja vilket av sina arbeten man vill berätta om inför 
gruppen. Den är även ”tidseffektiv” genom att alla arbeten redovisas vid ett tillfälle. 
Detta gör att alla elever inte har hört allas redovisningar, utan de olika grupperna har 
upplevt olika saker.  
 
Det som kan vara en nackdel med formen är att läraren inte hinner vara på fem olika 
ställen samtidigt och har inte möjlighet att höra alla elevers redovisningar. Lärarens 
uppgift blir att gå in och ur de olika grupperna och vara med kortare stunder vid de 
olika stationerna, samt att hålla koll på tiden och meddela när det är stationsbyte. 
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De olika stationernas innehåll: 
 
Från tema 1. ”Nyfiken på fotografi” 

� Elevernas beskrivning i text och bild av ett fotominne. 
 
Från tema 3. ”Adolf Hjort – bygdefotografen med säker blick” 

� Elevernas fotodokumentationer   
 
Från tema 4. ”Bildspråk och bildanalys”  

� Elevernas bilder som de fotade med ett speciellt syfte/budskap - att väcka en 
speciell känsla hos betraktaren  

 
Från tema 6. ”I Norrbottens museums bildarkiv” 

� ”Vad finns i familjealbumet?” Bilder och fotoalbum från de elever som ville ta 
med sig dessa till skolan.  

 
Från tema 7. ”Filmen om Adolf Hort” 

� Elevernas dagboksberättelser ”En dag i Adolf Hjorts liv”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37



LÄRARHANDLEDNING TILL MUSEIVÄSKAN ”PLÅTA, FOTA, TAGGA” 

Utvärdering av arbetet med museiväskan ”Plåta, fota, tagga” 
 
Vi som producerat materialet vill gärna ta del av både vad du som lärare  
och vad dina elever tycker om innehållet i museiväskan. Vi är tacksamma om du efter 
avslutat arbete förutom att ge tid till eleverna att utvärdera arbetet med museiväskan, 
även utvärderar utifrån din lärarroll. Att låta eleverna utvärdera sitt eget arbete är ett 
bra sätt för dem att reflektera över det de arbetat med, sätta ord på sådant de lärt sig 
och även känna att de får tillfälle att bidra med konstruktiv kritik till arbetet. Vi har 
gjort ett förslag på utvärderingsunderlag till eleverna, sist i detta tema, men du som 
lärare väljer självklart på vilket sätt och utifrån vilka frågor du vill att elevernas 
utvärdering ska ske.  
 
Välj ett av dessa fyra sätt att delge oss dina svar: 
 

� Kopiera, fyll i och skicka med utvärderingsunderlaget i museiväskan när den 
skickas tillbaka till Norrbottens museum. 

 
� Posta utvärderingen:  

Norrbottens museum/Ida Renlund 
Box 266 
971 08 

 
� Skriv av frågorna och dina svar och bifoga i ett mail, skriv Utvärdering ”Plåta 

fota, tagga” i ämnesraden och skicka till:  
ida.renlund@nll.se 

 
� Gå in på museets webbplats, www.norrbottensmuseum.se/museipedagogik 

där finns detta utvärderingsunderlag som wordfil som du kan kopiera och 
klistra in i ditt eget ordbehandlingsprogram. (Där finns även hela 
handledningen till museiväskan ”Plåta, fota, tagga” att ladda hem i Pdf-
format.) Bifoga din utvärdering i ett mail, skriv Utvärdering ”Plåta fota, tagga” i 
ämnesraden och skicka till: ida.renlund@nll.se   
 

 
OBS! 
Ni som använt materialet, glöm inte att även fylla i den sstatistikblankett som följer 
med i väskan. Fyll i den och låt den följa med i väskan när den skickas tillbaka till 
Norrbottens museum. 
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Utvärderingsunderlag till läraren 
 
Ditt namn (frivilligt)  
Skola och kommun   
Antal elever   
Elevernas ålder eller skolår   
Tidslängden på arbetet med museiväskan   
 

1. Hur fick du information om att denna museiväska fanns att låna från 
länsmuseet? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Vad gjorde att du valde att arbeta med materialet i din grupp?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Vilka delar i materialet har valt du arbetat med?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Är det något tema eller avsnitt som du inte valt att arbeta med? Varför?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Syftet med detta pedagogiska material är:  
”Att genom arbete med äldre fotografier väcka intresse för fotografi och bildspråk.  
Syftet är även att belysa problematiken med dagens bildanvändning på Internet.” 
 

Anser du att innehållet i materialet motsvarar syftet? Om inte, motivera. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

6. Vad har varit bra med materialet? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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7. Vad har varit mindre bra med materialet? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

8. Finns det något i materialet som bör förändras? I så fall vad?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

9. Vi vill gärna veta vad dina elever tyckte.  
Skriv gärna ner en kort sammanfattning av elevernas utvärdering. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Tack för dina svar! 
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Utvärderingsunderlag till eleverna 
 
 

1. Vad har varit bra med arbetet? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Vad har varit mindre bra med arbetet? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Finns det något i arbetet som bör förändras? I så fall vad?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Vad kommer du särskilt ihåg från arbetet? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
Tack för dina svar! 
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Världens första fotografi 
__________________________________________________ 

Världens första bevarade fotografi av Joseph Niepce. 
 
 

FOTOGRAFINS HISTORIA 
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Världens första kamera 
__________________________________________________ 

1600-talets ritkamera.  

FOTOGRAFINS HISTORIA 
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Fotofilosofi 
__________________________________________________ 
 
Att ta en bild är att ”frysa” tiden 
Att titta på ett gammalt fotografi är som att resa i tiden! Vi kan se in i en annan tid,  
få en glimt av en annan värld och möta människor som levt före oss. Att studera ett 
fotografi kan vara som att kika in genom ett nyckelhål till vår historia. Vi kan se en 
liten bit av världen med samma ögon som personen som en gång bestämde sig för 
att fotografera något i sin omgivning. Att ta en bild är att ”frysa” tiden och bevara 
ögonblicket till framtiden.  
 
Genom fotografier kan vi minnas det förflutna. Ett foto ger annan slags information 
än till exempel en skriven text. Att betrakta ett foto handlar om att tolka informationen 
i bilden. Olika människor tolkar en bilds innehåll på olika sätt. Våra erfarenheter, var 
vi kommer ifrån, kunskaper i historia och bildspråk är några av många faktorer som 
avgör vad vi ”ser” i bilden. 
 
Hur såg världen ut förr i tiden? 
Det är genom äldre svartvita bilder som vi skapar en föreställning om hur livet var 
förr. En bild kan ge information om hur människorna var klädda, vad de arbetade 
med, vad de ägde för saker. Men, vi kan bara se just det som fotografen valde att 
fotografera. Ibland kanske bilden är arrangerad, det vill säga att man har bestämt hur 
det ska se ut på bilden. Vi är vana att se världen förr i tiden i svartvitt, vi kanske därför 
får en felaktig känsla av att livet var mer dystert och mindre färgglatt förr. 

Personerna på bilden äär personerna på bilden 
Som du och jag, fast i en annan tid 
De står där, har liksom fastnat där 
En del står där vid namn 
Andra utan sina namn i bildtexten 
Men de tiger inte, har aldrig valt att tiga 
De är i själva verket ena pratglada jävlar 
Som du och jag, fast i en annan tid 
En annan bild 
 
Ur ”Systrarna Tegströms Luleå” av Peo Rask  

FOTOGRAFINS HISTORIA 
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Frågeschema för bildanalys 
 
Denotativ nivå 

� Vad ser du i bilden? Gå igenom bilden del för del och försök sätta ord på allt 
man kan se i bilden. (Föremål, personer, kläder, figurer, miljö, händelser, 
detaljer) 

� Vilken typ av bild är det? (Porträttbild, landskapsbild, dokumentärbild, 
arrangerad bild) 

� Var är bilden tagen? 
� När är bilden tagen? (Tidpunkt, årstid) 
� Med vilken teknik är bilden gjord? 
� Hur är bilden komponerad? (Linjer, färger, ljus, val av motiv/bildutsnitt, 

perspektiv) 
� Finns det någon rörelse i bilden? På vilket sätt? 
� Vad lägger du först märke till i bilden?  

 
Konnotativ nivå 

� Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? 
� Varför tror du tog fotografen tog bilden? 
� Vad tror du ville fotografen visa eller berätta när han tog bilden? 
� För vem är bilden tagen? Vem tror du fotografen menade skulle titta på bilden? 
� Vilka känslor hos dig väcker bilden? Varför? Vad i bilden väcker känslorna? 
� Vilken slags stämning är det i bilden? 
� Finns det några symboler med i bilden?  
� Vad tror du att personen på bilden tänker och känner? 
� Vad tror du hände innan bilden togs? 
� Vad tror du händer efter att bilden togs? 
� Hur tror du att det ser ut runtomkring bilden?  

 

BILDSPRÅK OCH BILDANALYS
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Roligt skämt för mig - kränkande för dig? 
 
Personuppgiftslagen reglerar vad man får och inte får publicera på Internet. Ett foto 
taget med digitalkamera eller mobiltelefon är en personuppgift om man kan se vem 
som är med på bilden. Personuppgifter som kan vara känsliga är exempelvis etnisk 
tillhörighet, religiös övertygelse och uppgifter om hälsa och sexualitet. Sådana 
uppgifter får normalt inte publiceras utan att den som det handlar om har godkänt 
det. Kortfattat är det tillåtet att publicera text och bild om någon annan person så 
länge det inte uppfattas som kränkande. 
 
Hur kan vi veta vad uppfattas som kränkande för någon annan?  
Här följer lite tips att tänka på: 
Om du tänker skicka en bild till någon eller publicera en bild på Internet så fundera 
först kring vad du tror mottagaren tycker om bilden. Även om du själv tycker att bilden 
är rolig kan den kännas pinsam och taskig för någon annan. Bilder från fester då 
personer beter sig ”tokigt”, bilder på personer som är nakna eller har badkläder och 
bilder på när någon blir retad kan vara kränkande. Tänk också på att det i princip är 
omöjligt att ta bort något från Internet om du senare ångrar dig. 

Vad kan du göra om du blivit kränkt av till exempel en bild på Internet som någon 
annan lagt ut? Det första du kan göra är att kontakta personen som lagt ut bilden och 
be att den tas bort. Om inte det går ska du anmäla kränkningen till ansvariga för 
webbplatsen. De flesta webbplatser har en anmälningsfunktion. Den brukar finnas 
längst ner på webbsidan under ”anmäl” eller ”abuse”. Om du försökt detta men inte 
lyckats få bort bilden kan du vända dig till Datainspektionen.  

Följande länkar ger bra information och tips kring risker på Internet: 

www.krankt.se
www.surfalugnt.se
www.datainspektionen.se
www.medieradet.se 
 

 

FOTON PÅ NÄTET 
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� Brukar du använda/besöka olika 
sociala medier på nätet? 
I så fall vilka? 

 
 
� Känner du till reglerna i 

användaravtalet för de sajter på 
nätet som du brukar besöka? 

� Känner du till de olika 
sekretessinställningar som finns  
för möjligheten att själv styra  
vem som har tillgång till 
informationen på en sajt? 

 
 

 
� Brukar du lägga ut foton på nätet? 

� Om du brukar lägga ut foton - 
frågar du de som syns på bilden 
om det är OK att lägga ut den på 
nätet? 

 

 
 

� Finns det bilder på dig på nätet?  

� Tror du att det kan finnas bilder på 
dig själv på nätet som du inte 
känner till? 

 

� Varför tror du man lägger ut bilder 
på nätet? 

FOTON PÅ NÄTET
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� Vilka slags bilder på en själv tror 
du att man inte vill visa på nätet? 

� Varför tror du att man tittar på 
andras bilder på nätet? 

� Vilka problem kan foton på nätet 
skapa? 

� Vilka fördelar finns det med att visa 
foton på en själv på nätet? 

� Tror du att alla användare av tex 
Facebook känner till vilka 
säkerhetsinställningar som finns? 

 
 

� Ska man få gå in på sajter som 
MSN och Facebook på skoltid ?  

� Känner du till vilka slags 
säkerhetsinställningar som finns på 
din dator? 

 

� Tycker du att användaravtal för 
olika sajter borde vara tydligare? 

FOTON PÅ NÄTET
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� Tycker du att 
säkerhetsinställningarna på 
datorer ska vara ännu bättre? 

� Tycker du att föräldrar ska ha rätt 
att blockera vissa typer av sajter på 
den dator som deras barn 
använder? 

� Tycker du att föräldrar ska ha rätt 
att se vilka sidor på nätet som 
deras barn besökt? 

� Ska man lägga till sina föräldrar 
som ”vän” på tex Facebook? 

� Tycker du att skolan ska använda 
sociala sajter i undervisningen?

 

� På vilka sätt kan skolan använda 
sociala sajter i undervisningen?  

� Känner du till Datainspektionen? 

 

� Känner du till Medierådet? 

FOTON PÅ NÄTET
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Plats för egna frågor 
 

Plats för egna frågor 
 

Plats för egna frågor 
 Plats för egna frågor 

 

Plats för egna frågor 
 

Plats för egna frågor 
 

Plats för egna frågor 
 

Plats för egna frågor 
 

FOTON PÅ NÄTET



                   

                      

        
 

      

 Tänk efter först - på nätet finns ingen ångerknapp...

 Vilken bild ger du av dig

 själv på nätet?
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Dramaövning: ”Ja och Nej-linjen” 
 
 

� Jag har alla mina bilder i datorns hårddisk. 
� Jag framkallar alla mina bilder och sätter in dem i ett fotoalbum. 
� Jag använder mina digitala bilder till att göra fotoböcker, trycka på olika saker 

till exempel tröjor, muggar, almanackor. 
� Alla fotografier på nätet ska vara fria för vem som helst att användas på vilket 

sätt som helst. 
� Alla fotografier på nätet ska vara förbjudna att användas av andra än 

fotografen själv. 
� Det är ingen skillnad mellan att se på ett framkallat fotografi som man håller i 

handen och att se samma fotografi på dataskärmen. 
� Det är stor skillnad mellan känslan man får när man bläddrar i ett fotoalbum 

och känslan man får när man tittar på samma bilder på datorn. 
� Inga fysiska bildarkiv behövs längre, alla bilder som finns kan ju sparas digitalt. 
� Vi behöver fortfarande fysiska bildarkiv som hela tiden samlar in bilder av 

människors liv och förvarar analoga originalbilder. 
� Det är viktigt att fotografen får ersättning när hans/hennes digitala bilder på 

nätet används av andra. 
� När en fotograf lägger ut sina digitala bilder på nätet får han/hon vara beredd 

att andra använder dem som de vill. 
� Ett bildarkivs främsta uppgift är att göra bilderna tillgängliga för dagens 

människor. 
� Ett bildarkivs främsta uppgift är att samla och vårda bilder från förr och idag så 

att de är tillgängliga för framtidens människor. 
 
 

I NORRBOTTENS MUSEUMS BILDARKIV



Norrbottens museum
Box 266, Storgatan 2, 971 08 Luleå

Telefon 0920-24 35 02
Fax 0920-24 35 60

norrbottens.museum@nll.se
www.norrbottensmuseum.se


