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VIDEOPOESI: filmskapande tolkningsarbete av poesi
Heidi Höglund



Att arbeta med filmskapande tolkningsarbete av poesi kan göras på flera 
olika sätt och varierar beroende på åldersgrupp, tillgänglig utrustning och 
tidsomfattning. I det här exemplet får ni bekanta er med en arbetsprocess 
med en grupp elever i åttonde klass som skapade film som tolkning av Karin 
Boyes dikt ”Jag vill möta” (1927). Exemplet kan fungera som inspiration och 
som insikt i arbetsgången med filmskapandet. Med olika justeringar kan film-
skapandet anpassas till andra åldersgrupper och syften. Exemplet är hämtat 
ur doktorsavhandlingen Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. 
Students’ Multimodal Designing in Response to Literature (Höglund, 2017).



Inledningsvis valde eleverna den dikt de ville jobba med och diskuterade 
inledande tankar om dikten. De skapade så småningom en grundidé för 
en film som utgick från deras diskussioner om dikten. När de hade enats 
om en grundidé för sin film sammanfattade de sina tankar i en synopsis, en 
kort skriftlig beskrivning av vad deras film handlar om. 

Eleverna skapade sedan ett bildmanus, en serieliknande översikt som vi-
sualiserar de olika scener för att illustrera händelseförloppet eller hand-
lingen. I bildmanuset finns det även möjlighet att tydliggöra bildutsnitt 
(närbild/helbild/totalbild). Syftet med bildmanuset är att planera inför 
själva filmandet. 
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Med synopsisen och bildmanuset som utgångspunkt gick eleverna vidare till 
att filma. Planeringen hjälpte dem i filmandet men processen innehöll också 
många utforskande och prövande element med kameran, inspelningsplat-
ser, olika bildvinklar och -perspektiv. Även om det är bra att ha en planering 
är det värdefullt att inte vara för styrd av planeringen utan öppet utforska 
möjligheterna i inspelningsskedet. (Beroende på ålder och kameravana har 
eleverna förstås behov av olika mycket stöd.)

Slutligen var det dags för editering och eleverna förde över det inspelade 
materialet till dator. (Eleverna jobbade i programmet iMovie, men det finns 
andra gratis editeringsprogram och -appar att välja mellan.) I editeringsfasen 
valde eleverna vilka tagningar de ville ta med och klippte ihop dem till en 
helhet. De arbetade även med övergångar mellan tagningarna liksom med 
ljudeffekter och inspelning av berättarröst. 
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Är du intresserad av att läsa mer om elevernas tolkningsarbete i de olika arbetsfa-
serna kan du läsa artikeln Att förhandla om tolkningar – ungdomars filmskapande 
tolkningsarbete av poesi (Höglund, 2019). 

Artikeln finns tillgänglig på: 
https://research.abo.fi/sv/persons/heidi-höglund/publications

Är du intresserad av konkreta tillvägagångssätt för de olika stegen i filmskapandet 
som också riktar sig direkt till eleverna, se t.ex. 
https://filmriket.com
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