BARNFILM

Agneta Danielsson har arbetat som förskollärare men
är nu verksamhetsledare på Järfälla Kultur. 2008 skrev
hon om barnfilm i Förskolan nr 1, 3, 5 och 7. 2009 i nr
1, 3, 7 och nr 9.

Film för språkets skull
När det stod klart att
filmen Upp skulle få
inviga årets Cannesfestival väckte det viss förvåning. Animerad film
har knappast haft den
dignitet som krävs för
att få glänsa i ett sådant
prestigefyllt sammanhang. Efteråt var kritikerkåren upprymd. Själv är
jag lika förtjust. Att komma
nu, flera månader efter
premiären, kan verka en
aning senfärdigt. Men
kanske har ni inte hunnit
se filmen om 78-årige
Carl Fredriksson. Gör det
i så fall! Tekniskt är det
strålande, men också
innehållsmässigt.
Fredriksson har i hela sitt
liv längtat efter att få
upptäcka världen. Tillsammans med sin
älskade fru Ellie drömde
han om en expedition
till Sydamerika. Trots
idogt sparande kom
ständigt vardagens
måsten i vägen för de
stora drömmarna. Men
det var ändå ett bra liv,
fyllt med kärlek, tillit och
skratt, plus en del sorg
också, som livet ju är för
de flesta av oss. När Ellie
dör förväntas Carl infinna
sig på seniorboendet.
Men det visar sig att den
förre ballongförsäljaren
har andra planer. Han
använder sitt kvarvarande lager av ballonger
för en sista resa, till den
plats han och Ellie önskat
sig till.
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inibio – just så heter det projekt som nu pågår i sex kommuner i Stockholms län. Under
ett år förvandlas delar av biblioteken till en
biograf för de yngsta. Nog låter det spännande! Bu
och Bä, Jaguaren, Ville och Vilda Kanin, Lilla Spöket
Laban och den höjdrädda örnen Örjan är bara några
av figurerna som kommer att finnas med, i bok och
på film. Förhoppningen är att den rörliga bilden skapar
ett intresse för boken, och vice versa. Plus förstås att
både barn och vuxna ska dras med i den underbara
känsla som en riktigt bra berättelse kan ge, oavsett
form.
Barn i dag lever i ett stort medielandskap. Inte
bara att medierna tar allt större plats i vårt dagliga liv
utan gränserna mellan dem blir också alltmer flytande.
Lena Lundgren vid Regionbiblioteket i Stockholm
har sett den här trenden under flera år. Därför har
hon också arbetat för att bredda både utbudet av olika
medier i biblioteken och barnbibliotekspersonalens
kunskaper. Hon vill hitta sätt att utveckla bibliotekens arbete med film för små barn. Att Film Stockholm
och Filmcentrum, med sin breda filmpedagogiska
kompetens, skulle ingå i arbetet var självklart. Och
utifrån gemensamma diskussioner så föddes idén
om minibio.

Det man vill göra under projektperioden är att erbjuda
kvalitetsfilm för barn i åldrarna 3–5 år. Man vill också
öka bibliotekens intresse för småbarnsfilm som medium. Biblioteken har en lång tradition av att på olika
sätt, med böcker, arbeta med barns språkutveckling.
Kanske kan också film vara ett redskap i det arbetet?
Frågan är viktig, dels för att den speglar hur medieutvecklingen ser ut men också för att läsningen och
biblioteksbesöken minskar hos barnen. Man måste
hitta sätt att förhålla sig till detta.
Samarbete med förskolan om film har funnits med
som en viktig del i projektet, redan från början.
Också fortbildning av förskole- och bibliotekspersonal ses som en grundbult i det hela. Det sker i form
av föreläsningar, lokalt och regionalt. Det sker också
genom det handledningsmaterial som tagits fram
kring filmerna och som är tänkt som stöd både inför
och efter filmvisningen. Där finns förslag på lekar,
på rim och ramsor, eget skapande och på samtalsämnen. För de vuxna ska naturligtvis sitta med under
visningen för att kunna prata med barnen om det de
ser och utgå från deras frågor och erfarenheter. Språk
lärs ju i samtal och i samspel med andra.
Att den vuxnes roll är betydelsefull i samband
med filmvisningen slogs fast i ett liknande projekt,
Snuttefilm för de små, i Gävleborg (som jag skrev
om i Förskolan 5/08). Där var dock inga bibliotek
med utan det var helt inriktat på förskolan.
Att få intresserade bibliotek har inte varit svårt,
tvärtom. Kanske har det bidragit att utformningen
av de lokala delarna utgått från de egna förutsätt-

ningarna. I Norrviken i Sollentuna exempelvis utgår man från Reggio Emilia-filosofin och där kommer man inte bara att visa film utan barnen får också
möjlighet att själva göra film. I Nykvarns bibliotek
kommer man förutom samarbete med förskolan också

Bild ur Kalle Tiger
och hans vänner.

att satsa på filmvisning för hemmavarande barn och
deras föräldrar i form av en filmklubb. I Vallentuna
kommer man att utvidga den befintliga skolbioverksamheten till yngre barn. Förskolepersonalen
ska erbjudas föreläsningar kring temat ”Berättande
för mindre barn” och bok och film ska kopplas ihop.
Nina Nykvist, som är bibliotekspedagog i Solna, har
skrivit en av texterna i det övergripande material
som tar upp minibio. Hon har lång erfarenhet av att
visa film för små barn och ger flera konkreta tips för
själva visningen. Förutom en väl vald film så finns
det annat att lägga omsorg på. En fungerande teknik,
med bra ljud, är förstås en förutsättning. En tjock
skön matta att sitta på och lampor med dimmer,
som långsamt kan mörklägga rummet, är inte heller
dumt. Skapa förväntan, uppmanar hon. Men gör det
inte genom att säga att filmen är jättebra eller jättespännande. Den egna upplevelsen av filmen ska ingen
annan diktera.

Fotnot/ Nyfiken på materialet? Gå in på www.riks.filmcentrum.se. Klicka på ”lektionstips” och därefter ”minibio”.
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