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Varför arbeta med stumfilm?
Stumfilm som filmform är en bra ingång till filmskapandet i klassrummet. Den kräver ingen
avancerad kunskap om filmmediet, men ger goda möjligheter att lära sig mer om hur film
fungerar. Stumfilm förknippas ofta med kort format och tydliga genrer, vilket underlättar
idéletandet och manusskrivandet. Den går dessutom att få fram med enkla tekniska medel.
Den väcker också nyfikenhet kring historia, filmhistoria och filmteknik och kan även vara ett
bra sätt att träna språket. Den är helt enkelt en rolig filmform att jobba med!
Aktiviteten är också i enlighet med syftet för ämnet bild i Lgr11 och uppfyller centralt innehåll
i bildframställning och bildanalys för mellan- och högstadieelever.

Koppling till Skåne
Stumfilm har en stark koppling till Skåne och framför
allt Kristianstad, eftersom det är där de första svenska
spelfilmerna spelades in år 1909-1910.
Kvar från denna epok är en filmateljé, den första
av sitt slag i Sverige, som ännu idag går att besöka.
Den ingår nämligen i Filmmuseets fasta utställning.
3

Filmplakat från
Svenska Bio i
Kristianstad,
1910
Foto:
Filmmuseet

I klassrummet
Vi ska arbeta med stumfilm, kul!
– Presentera aktiviteten för
eleverna
Förklara gärna att syftet med
aktiviteten är framför allt att lära
sig mer om filmskapande, fast på
ett lite annorlunda sätt. Eleverna
ska resa mer än 100 år tillbaka i
tiden för att prova på att göra film
som de allra första filmskaparna
gjorde. Det kan leda till både
roliga idéer och upplevelser. Men
först är det viktigt att veta vad en
stumfilm är och hur olika
stumfilmerna kunde se ut.

Stumfilm – grundpresentation
I klassrummet

De första filmerna var stumma, dvs utan ljud. Istället för att höra dialogen kunde man läsa
dem på en textskylt, som en textruta antingen mitt i en scen* eller mellan två olika scener.
Till filmen hörde nästan alltid musik. En pianist eller ibland till och med en hel orkester
spelade i biosalongen och försökte tolka filmens olika känslor. Idag är vissa stumfilmer
ljudsatta så att man kan uppleva filmen i sin helhet utan att behöva boka in en musiker.

Be eleverna att beskriva hur de
första filmerna såg ut utifrån
exempel de har sett tidigare (på
TV, You Tube, i skolan, osv.)

Filmformen och formatet utvecklades mycket under de 35 år stumfilm dominerade. De
första filmerna var väldigt korta (under 1 minut) och visade ofta en enda scen tagit ur
verkligheten. Bröderna Lumière, som betraktas som filmfäderna, spelades in många
sådana filmer. De kan påminna om dagens korta klipp vi sparar i mobilen eller lägger upp
på sociala medier. Filmen Flickan och katten är ett bra exempel. Kameramän skickades
också runt om i världen för att spela in exotiska ”levande bilder”, som denna scen tagit
1897 på Niagara Falls, med bröderna Lumières kinematograf.
Så småningom blev filmerna mer utvecklade och delades ut
i olika genrer: komedi, western, drama, skräckfilm och till
och med science fiction. Många av dem baserades på
existerande böcker eller teaterpjäser. Att skriva manus
direkt för film var inte en självklarhet i början av
filmhistorien. Så småningom blev filmerna längre och
längre, från några minuter till ca. en halvtimme i början av
1910-talet. På 1920-talet, det som kallas för stumfilmens
gyllene år, kunde en långfilm vara lika lång som dagens
filmer. Dock förblev kortfilm ett populärt format under hela
stumfilmepoken.
*I filmsammanhang syftar en scen på en del av filmen som visar en särskild
handling, på en särskild plats, under en särskild tid.
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Låt eleverna fundera i mindre
grupper.
Gör sedan en preliminär lista
tillsammans.
Komplettera med fakta och
exempel.

Bröderna
Auguste och
Louis
Lumière.
Foto:
institutlumiere.org

Viktiga formkomponenter och exempel
I den följande delen förklaras med text de olika formkomponenter som bildar
stumfilmensspråk. Kunskapen om stumfilm kompletteras med information om hur
filmspråket utvecklade genom tiden. Texterna riktar sig framför allt till lärarna, som kan
sedan använda sig av de föreslagna exemplen för att förklara begreppen och koncepten till
eleverna. Tillhörande fördjupningsfrågor finns i de svarta rutorna I klassrummet

I klassrummet
Att uppleva stumfilm tillsammans är förstås viktigt att visa
exempel på stumfilmer för att eleverna ska förstå bättre hur de
ska arbeta. Att se på stumfilmer och prata om dem tillsammans
kan dessutom vara ett bra sätt att engagera hela klassen inför det
kommande filmprojektet.
Försök att i första hand få eleverna att märka själva hur de olika
formkomponenterna fungerar. Använd gärna frågor och exempel
som föreslås i handledningen. Komplettera sedan med
förklaringar.
OBS! Det går jättebra att välja bland de formkomponenter som
finns i handledningen- det viktigaste är att ni plockar ut de som är
viktiga enligt intresset och förutsättningarna ni har.
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Bild - Kameraavstånd
I de första filmerna stod kameran ofta på ganska långt avstånd från scenen som skulle spelas
in så att den kunde fångas i sin helhet. Hela händelsen visades i en enda lång tagning, utan
att andra bilder klipptes in. Det liknade mer en teaterupplevelse.
Med utvecklingen av filmspråket kom kameran närmare skådespelarna. Klipp med helbild,
halvbild och närbild började bli en viktig del i själva filmberättandet.

Se inledningsscenen i världens första westernfilm, Den stora tågplundringen (USA, 1903).

I klassrummet
Fördjupningsfrågor

Bild - Kamerarörelser
Kamerarörelser var nästan obefintliga under de första åren. Kameran stod på ett stativ och
den flyttades endast mellan tagningarna. När inspelningen skedde utomhus kunde man ha
nytta av ett fordon för att göra en åkning, ofta för att följa ett annat fordon eller någon i
rörelse. I slutet av stumfilmepoken var det vanligare att använda kamerarörelser, inklusive
panorering.
Både den danska stumfilmen Häxan och cyklisten från 1909 och den amerikanska Krut,
kulor och kärlek (1923) visar cyklar i rörelse.

Hur lång tid tar hela scenen? Hur
skulle du ha gjort själv om du
hade fått för uppgift att filma en
sådan scen?

I klassrummet
Fördjupningsfråga

Försök beskriva hur man filmar
cyklarna i de två exemplen. Vad är
det som skiljer de två sätten att
filma?
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Bild - Svartvitt
Under stumfilmepoken, som täcker filmhistorien från sin början (1895) tills ljudfilm
uppfanns (1927) och ytterligare några år, var filmerna svartvita. Det fanns dock möjlighet
att färglägga filmer för att ge dem mer liv och känslor. Man målade för hand direkt på
filmremsan
Svartvita filmer förknippas ofta med repor i bild. Detta beror på att det har varit svårt att
förvara filmrullarna på rätt sätt genom åren.

I klassrummet
Fördjupning
Se den första filmen som
färglades för hand, inkl. repor!
Annabelle Serpentine Dance
från 1895.

Kemikalier kunde också användas för att färga hela filmremsan, en process som kallades
för ”tintning”. I den tyska vampyrfilmen Nosferatu (1922) kan man se ett klockrent
exempel på tintning.

I klassrummet
Fördjupningsfråga
Fundera på vad de olika
färgerna står för.
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Bild - Hastighet
Människor i stumfilmerna verkar alltid röra sig snabbare än vad de gör idag! Det
beror inte på att folk hade mer bråttom för 100 år sedan. Förklaringen ligger i
tekniken som har förändrats med tiden. De första kamerorna vevades manuellt och
kunde ta ungefär 16 bilder/sek genom att veva 2 varv/sek. Senare kom det kameror
med motor som kunde ta 24 bilder/sek. Projektorerna anpassades till den nya
normen. När en stumfilm visas med en modernare projektor blir det då fler bilder
per sekund än vad det var tänkt först och det är det som gör att filmens hastighet
ökar.

Titta på en av Bröderna Lumières alldeles första film, Arbetarna lämnar Lumières
fabrik i Lyon, som visar Bröderna Lumières medarbetare som går hem efter
arbetsdagen.

Handvevad
kamera
Foto:
Filmmuseet

I klassrummet
Fördjupningsfråga
Samma film har genomgått en
digital korrigering och går även
att se i normal hastighet
(dessutom med helt nya
färger). Försök beskriva vad
som blir annorlunda.
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Dramaturgi - En enkel struktur

I klassrummet

De första filmberättelserna var ganska enkla. För korta filmer på några få minuter gällde
det att visa en följd av små scener med fokus kring ett enda ämne. Slutet kunde bjuda
på någon överraskning/oväntad vändning.

Fördjupningsfrågor

Se den danska stumfilmen Häxan och cyklisten från 1909.

Dramaturgi - Från teater till film
För de något längre filmerna följde man ofta en struktur med akter, som i teater. I varje akt
presenterades ett nytt moment av filmens dramatiska utveckling. Karaktärerna var ofta få för
att underlätta förståelsen - det kan faktiskt vara svårt att skilja karaktärer som man bara ser
men inte hör.
Olika genrer utvecklade olika dramaturgiska mönster som blev typiska för just den genren.
Exempel på detta kan vara tjuv- och polisjakten i komedier eller pistoldueller i westerns.
Slapstick, en typ av komedi, var också mycket populär på 1920-talet, med stora namn som
Charlie Chaplin och Buster Keaton. Den bygger på händelseförlopp av överdrivna fysiska, ibland
våldsamma skämtar som skapar en komisk effekt. Utvecklingen av genrer bidrog till att stärka
filmens identitet.
Se polisjakten ur den amerikanska filmen Poliser från 1922, ett exempel på ren slapstick.

I klassrummet
Fördjupningsfråga
Vad är det som får oss att
skratta i den här filmsnutten?
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Det gjordes två filmatiseringar av
Bröllopet på Ulfåsa i Kristianstad,
1909 och 1910.

Hur många olika scener finns
det i filmen? Är de mer lika
eller olika varandra? Vad tycker
du om slutet?

Skådespeleri
I början av filmhistorien fanns det givetvis inga skådespelare som hade erfarenhet av film.
De professionella skådespelarna kom från teatervärlden, men deras skådespeleri var inte
alltid anpassat till den nya konstformen. Gester och uttryck kändes plötsligt överdrivna
när de sågs på stor duk. Och kanske lade skådespelarna till och med extra överdrift i spelet
för att kompensera rösten som inte kunde användas i film.
Många regissörer tyckte att oprofessionella skådisar kunde få fram ett mer naturligt spel
och föredrog att anlita dem. Efter några år kom det en ny generation skådespelare som
hade lärt sig yrket på filminspelningar.

Victor Sjöström och Greta Garbo, två svenska skådespelare som blev internationella
stumfilmsstjärnor. Sjöström var också en berömd regissör.

I klassrummet
Fördjupningsfråga
Titta på början av den här filmsnutten från den svenska klassikern Ingeborg Holm
regisserad av Victor Sjöström (1913).
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Försök beskriva skådespelets
stil med dina egna ord.

Musik
Stumfilmerna visades nästan alltid med levande musik. Biograferna anställde sina egna
musiker, oftast en pianist. Hos de lyxigaste biopalatsen kunde man till och med höra en
hel orkester spela. En biografmusiker behövde vara tekniskt skicklig på sitt instrument
och ha en särskild god improvisationsförmåga. Musikerna hade ofta bara några timmar
på sig innan föreställningen för att öva framför filmen, helt utan noter. Utmaningarna var
många: understryka någon viktig händelse, följa filmens tempo, kommunicera känslor
eller en viss betydelse. Efter några år utvecklades en slags musikkod för olika typer av
scener (kärleksscen, tjuvjakt, drama, osv).
Titta på ett exempel som visar en pianist som spelar till Buster Keatons film Geten från
1921.

I klassrummet

Specialeffekter

1.Vad märker du i pianistens
sätt att arbeta?

Den franska illusionisten Georges Méliès var en pionjär inom specialeffekter. Han
experimenterade kring filmmediets fantastiska möjligheter att lura publiken och
inspirerade flera generationer filmskapare.
Här kan du se Mannen med gummihuvudet (1901).

I klassrummet
Fördjupningsfråga
Kan du lista ut vad Méliès
använde för trick?
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Fördjupningsfrågor

2.Vad försöker han uttrycka
med sin musik? Hitta minst
två olika exempel.

Inspelningsplatsen på stumfilmstiden
Ateljé
Filmateljéer var vanliga under stumfilmsepoken. Det gällde att
skapa en inspelningsplats som var anpassad till filmens speciella
behov för den tiden. Inomhusmiljöer återskapades med hjälp av
rekvisita och kulisser. Skådespelarna rörde sig i den begränsade
miljön medan kameran stod en bit ifrån så att den kunde fånga
scenen i sin helhet. De stora fönsterna tillät maximalt ljusinsläpp.
Dagsljuset var den primära ljuskällan, och även om det fanns
lampor användes de inte så ofta på grund av deras grönaktiga
sken.
Kristianstads filmateljé från 1909
Foto: Filmmuseet

När filmbolaget Svenska Bio expanderade och flyttade till Lidingö
utanför Stockholm byggdes en större filmateljé. Under 1920-talet blev
lamporna bättre och filmateljéer ersattes av riktiga filmstudios.

Filmateljé på
Lidingö, 1912
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Kamera
1895 kom den första filmkameran: Bröderna Lumières
kinematograf. Den kunde inte bara filma utan också projicera
bilderna på en duk, vilket gör att den betraktas som den första
riktiga filmkameran.
Kameran laddades med film, dvs en 15 meters celluloidrulle med
rutor på. Kamera vevades för hand för att aktivera en mekanism
som lät ljuset som kom in genom objektivet exponera varje ruta.
Varje exponerad ruta skulle sedan bli en bild. Under en sekund
kunde kameran exponera 16 rutor, alltså ta 16 olika bilder, nästan
likadana men ändå med en pytteliten skillnad i mellan. När
bilderna visades efter varandra, i samma hastighet som de togs,
skapades en illusion av rörelse, en film.

Exempel på filmrutor
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Kinematograf
Lumière från
1895

Kostym
En kostym är ofta ett sätt att ge mer information om en
karaktär. Detta var ännu viktigare på stumfilmseran, då
karaktärerna inte kunde förmedla information med talande
repliker.
På bilden nedan ger kostymerna en direkt igenkänning:
munken med sin svarta dräkt, drottningen med sin krona,
militära som bär svärd och hatt med fjädrar. De informerar
också om epoken filmen utspelar sig i. Man kan också
använda sig av olika koder i gråskalan - de goda har ljusa
kostymer, de onda är klädda i mörka färger.
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Bilden från
filmen
Regina Von
Emmeritz
och Gustaf II
Adolf som
spelades in i
Kristianstad

I klassrummet

Dags för stumfilminspelning!
Skapa en ateljé i klassrummet eller i en annan lokal. Inred ett hörn
med draperier, möbler och rekvisita. Har ni en green screen i skolan
kan även den användas så att ni själva kan bestämma bakgrunden i
redigeringsappen. Se till att dagsljuset eller belysningen räcker till.
Använd extra lampor vid behov.

För att filma föreslås Ipad med stativ. I redigeringsappen iMovie
finns ett svartvitt filter med repor som ger rätt stumfilmkänsla. Man
kan även öka bildens hastighet så skådespelarna rör sig snabbare
som i stumfilmerna eller, varför inte, skapa textskyltar. Använd
gärna musik i stumfilmstil eller prova med andra musikstilar och se
hur det påverkar tittaren.

Använd kostymer som redan finns i skolan eller gör en
kostyminsamling med gamla kläder eleverna har hemma. De
kommer att gå lättare in i rollen om de är utklädda! Samla också
gärna in lite rekvisita, det kan vara bra att ha.
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Filmskapandet kräver en viss planering. Det behöver inte vara
krångligt, kör utifrån era förutsättningar och tiden ni kan avsätta till
aktiviteten. Under en halvdag kan man hinna skapa flera korta
filmer om man jobbar i små grupper. Man kan också välja att arbeta
under en längre tid med ett mer omfattande filmprojekt där alla har
ansvar för ett område. Då ges utrymme till fördjupning.

För att filmen blir av behövs det ett filmteam, dvs manusförfattare,
regissörer, fotografer, skådespelare, rekvisitör/kostymör. Det kan
vara bra att bestämma i förväg hur de olika ansvarsområdena ska
fördelas mellan eleverna. Man kan skapa mindre grupper som
ansvarar för olika delar i filmskapandet där alla hjälps åt. Det kan
också vara nyttigt att byta plats med någon annan efter ett tag. Det
viktigaste är att alla elever ges möjlighet att bidra till skapandet på
något sätt, och ännu bättre om alla få prova på olika kreativa
arbetsuppgifter inom filmskapandet.

Behöver ni hjälp för att komma igång?

Filmmuseets filmpedagog kan hjälpa till på olika sätt. Från att
besvara frågor om det pedagogiska materialet till att komma till
skolan för en kickoff med klassen eller träffa lärarna och ge
kompletterande utbildning om stumfilm och filmproduktion.
Självklart går det också bra att mötas digitalt! Kontakta gärna
Véronique
Dubois-Côté
via
mail
veronique.duboiscote@regionmuseet.se eller på telefon 0707-841911.
Det finns även möjlighet att boka ett kompletterande besök på
Filmmuseet. Mer om Filmmuseets skolprogram hittar du här:
https://regionmuseet.se/skola/program/
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Källor och vidare läsning

Generell information om filmhistoria

Övriga resurser

Litteratur

Internet

Waldekranz, Rune. 1985-1995. Filmens historia: de första hundra
åren: från zoopraxiscope till video.

Filmpedagogik – Filmens första år
Info om filmhistoria och nedladdbara dokument
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-omfilm/filmpedagogik/inspiration/filmens-forsta-ar/

ISBN 9118532624.

Internet
Filmens historia del 1 (1895-1926)
https://www.voodoofilm.org/artikel/filmhistoria-1895-1926
Kortfattad svensk filmhistoria
http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/kronologi.html
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Kristianstads Biograf-Teater och ”svenska bio” i åratal
Tidslinje på Filmmuseets hemsida
https://regionmuseet.se/filmmuseet/tidslinjen/
Filmskola
En samling klipp som förklarar de olika stegen i filmproduktion
https://filmriket.com/filmkategori/intern

Exempelbilder i stort format
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