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BILDER BERÄTTAR

I den här workshopen utforskar vi relationen mellan plats och 
kropp och berättelse genom koreografi och fotografi. Vi 
använder oss av verktygen ’perspektiv’, ’inramning’, 
’iscensättning’,  ’fysisk relation’ och ’tolkning’ för att lekfullt vända 
och vrida, zooma in och zooma ut på världen vi har omkring oss 
och inom oss. 

Genom att studera och experimentera med kroppars placering 
på en plats utforskar vi både kroppen, platsen och dess relation. 
Vi testar sedan i en serie bilder hur man kan berätta något 
alldeles vardagligt och vanligt om kroppen och platsen, eller 
något extraordinärt, genom medveten placering av ’kroppen i 
rummet’. 

Workshopledare: Helena Lambert & Katarina Rosén

Eleverna får öva sig i att förstärka det dom redan ser på en plats eller pröva att förändra platsens 
innebörd, genom hur de väljer att placera kroppen på platsen och  från vilket perspektiv och med vilken 
inramning de väljer att fotografera motivet. 

I ett uppföljande webinar och tillsammans med elevernas bildspel öppnar vi för samtal kring 
bildberättande och tolkning. För hur medvetet vi än väljer perspektiv, motiv och inramning för vår 
berättelse om kropp och plats kan vi ändå inte styra över betraktarens tolkning. 
Allt detta utforskar vi med 6 i-pads, genom sceniska och koreografiska övningar, genom att leka med  
de ovan presenterade verktygen och genom att fotografera och resonera.  
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Total projektlängd: 160 minuter.

STEG 1. 20 min videopresentation av 
projektet med inspirationsmaterial och 
begreppbeskrivning. OBS! Detta görs i 
projektets ursprungliga form "live" men 
p.g.a Covid-19 skickas i stället en 
videolänk till en ”videoföreläsning".

STEG 2. 100 min utforskande av kropp i 
bild och landskap utomhus. 

STEG 3: Bildspel av elevernas bilder, 
feed-back samt lärarhandledning som 
utgår från de begrepp vi har jobbat med  
skickas till skolan (ca 40 minuter).  

Varför?  
Källkritik: Workshopen öppnar upp för källkritiskt granskande av bildberättande. I vår 
föreläsningsdel och i uppföljande samtal berör vi allt från reklamfoto, dokumentär och konstfoto till 
bildstories på sociala medier. Bilder både konstruerar och re-konstruerar verklighet. I en tid där det 
ibland kan vara svårt att skilja på fakta och fiktion känns denna workshop angelägen och vi lägger 
ett stort avslutande kapitel på just ’tolkning’ och budskap. 
Sociala relationer: För många elever på högstadiet handlar en stor del av vardagen om sociala 
medier och att följa varandras ”stories” på snapshat och instagram. Den här workshopen kan vara 
en ögonöppnare för hur vi hela tiden berättar våra liv och följer andras liv genom ofta 
rekonstruerade och väl utvalda ögonblick och bilder. 
Befriande avpersonifierande:  I en jag-fixerad tid upplever vi att många av de elever vi har träffat 
i denna workshop verkligen njuter av att få använda kroppen på nya sätt framför kameran, där de 
inte behöver ta ansvar för hur deras person och hur sammanhanget på bilden kan uppfattas 
socialt. De får helt enkelt en känsla av att jobba konstnärligt med foto, plats och kropp. 

Målgrupp:  åk 7-9
Antal elever/barn: Helklass, halvklass eller i mindre grupp beroende på önskemål.

Kostnad: 10 000 kr per klass. 
Utveckling/fördjupning: Den här workshopen går att  fördjupa till två fysiska möten där eleverna 
gång två, utifrån feed-back på sina bilder, kan gå in i en djupare förståelse och ett djupare 
utforskande av bildberättande genom hur kropp och landskap möts. Vid fördjupning tillkommer 
kostnad a 5000 kr för ytterligare en workshop och ett bildspel på 5500 kr. 
Kontakt: Helena Lambert 072 324 75 11,  kompanimariposa@gmail.com

Not: alla bilder i detta dokument är tagna av elever i årskurs 9 i Norrtälje kommun under 
projekt ”BILDER BERÄTTAR”, 2018 och 2019/20 med Helena Lambert och Katarina Rosén. 
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