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Selfies & digitala avtryck 
ett foto & video projekt av Håkan Carlbrand och Ella Kalogritsa

PROJEKTPRESENTATION 2020

Första selfien 
Vi gör en tillbakablick på 
selfiens historia. År 1839 
togs det första fotot på 
en människa - och det 
var  en “selfie”.  

360° selfie 
I foto-selfies 2 gör vi en 
“animation” i Nadar’s, 
anda, en av de första 
och största mästar-
fotograferna. 

Självporträtt 
Vi utforskar klassiska 
bildutsnitt och montage-
teknik när vi gör våra 
egna video-selfies i 
mjukvaran iMovie på 
iPads. 

Att ta selfies och kompisporträtt 
och sedan lägga ut bilderna på 
sociala medier är numera så 
vanligt och självklart att vi inte 
tänker på vad som egentligen 
sker. Hur vill vi synas och bli 
sedda? Kan vi påverka hur 
andra läser bilden av oss? 
Genom att fördjupa kunskapen 
av hur en bild fungerar gör vi 
samtidigt en resa in i vår egen 
självbild.  

I Selfies & digitala avtryck arbetar vi 
med iPads och tar avstamp i foto- och 
filmhistorien för att förstå samtidens 
uttrycksätt. Vi skapar selfies och 
animationer i de gamla mästarnas stil. 
Vi gör videofilmer där olika element 
såsom berättarröst, musik och klipp-
teknik ingår. Vi samtalar om vad det 
innebär att bilder och inlägg som 
publiceras på nätet finns kvar under 
lång tid. Hur behåller vi vår äkthet och 
integritet och vad finns det för risker 
med att bli beroende av många likes?   

En resa in i vår självbild

FLEXIBELT PROJEKT 
  
På sida 2 finns mer info om hur 
varje delmoment i upplägget ser ut, 
vilka material och verktyg vi arbetar 
med samt prisuppgifter.

Den första “selfien” tagen  av en tonåring.

Selfies för alla tillfålen.
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EN RESA I FILMENS UNDERBARA VÄRLD 
Sedan slutet på 80-talet har vi, Håkan Carlbrand och Ella Kalogritsa arbetat 
professionellt med film, både gemensamt och i egen regi. Att skapa med 
foto och rörlig bild är spännande och kul och har aldrig varit mer populärt än 
nu. Vi tycker det är bra att barn och unga tidigt lär sig förstå och tolka vad 
bilder och videos berättar. De sociala medierna har idag en stark påverkan 
på synen som de har på sig själva. Lekfull kreativitet kombinerad med själv-
reflektion bidrar till ökad självkänsla och självständigt tänkande. 

FOTO-SELFIES 1

A

FOTO-SELFIES 2 

B

VIDEO-SELFIES 1 

C

VIDEO-SELFIES 2 

D

D. Denna gång skapar vi video-selfies där 
vi, förutom rörlig bild även använder oss 
av tal, musik och videofilter. Vi utforskar 
hur dessa element kan användas för att 
uttrycka känslor och tillstånd. 
Tillsammans tittar vi på det vi gjort ger 
tips och råd om vad som är bra att tänka 
på när man lägger ut sin video offentligt.

C. Video-selfies är numera mycket 
populärt på sociala medier. Utifrån 
klassiska film-selfies inspireras vi att göra 
egna video-selfies på ett annorlunda sätt. 
Med hjälp av en iPad app gör vi selfie-
filmer där vi ser på världen med och utan 
magiska glasögon. Vi tittar på filmerna vi 
gjort och pratar om vad de uttrycker. 

B. Vi fördjupar vår kunskap om 
grundläggande bildkomposition för 
porträtt. Med hjälp av en iPad app lär vi 
oss göra en 360° selfie-animation i 
Nadar’s anda, en av de första stora 
fotograferna. Vi tittar tillsammans på 
animationerna vi gjort och pratar om 
användningen av selfies i sociala medier. 

A. Att ta selfies med sin mobil eller 
surfplatta och sedan lägga ut bilderna på 
nätet har blivit så vanligt och självklart 
för många av oss att vi ibland inte tänker 
på vad som egentligen sker. Under det 
här besöket gör vi en upptäcktsresa i 
selfien's historiska bakgrund och ur-
sprung och gör egna selfies i de gamla 
fotomästarnas stil. Vi tittar på vad vi gjort 
och pratar om vad våra bilder förmedlar.    

FAKTA 
Antal medverkande pedagoger: 2                        
Period: Enligt överenskommelse          
Max antal deltagare: 15 (halvklass)                  
Ålder: 9-16                                                              
Längd per besök: 120 min (2x60) + rast               
Grupper per dag: 2                    
Planeringsmöte inför projektstart: 
Schemaläggning, materialinventering 
(iPads och mjukvara iMovie) samt 
genomgång av praktiska detaljer.

EKONOMI 
1 besök:   5 000 kr                                    
2 besök:   9 200 kr                                    
3 besök: 13 500 kr                                   
4 besök: 16 800 kr   

                                                

                                  
OBS! För att boka Video-selfies 1&2  

(C och D) behöver också Foto-selfies        
1&2 i projektet (A och B) bokas in.   

Detta, eftersom grunderna i mjukvara för 
videoredigering m fl på iPad lärs in under 
de två första delarna av projektet.

KONTAKT 
Namn: Ella Kalogritsa                   
Telefon: 073-755 28 10                                       
Email: info@kreativskola.se                                  

                                                               
Namn: Håkan Carlbrand                                 
Telefon: 073-069 29 68                              
Email: hakan@kreativskola.se            


