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Hovedtemaer:
- Språk og identitet
- Flerspråklighet
- Lokal kunnskap: bruken av 

natur, mat, håndverk, økologi, 
evakueringserfaringer

- Minoritetskulturer                        
i dagens Nord-Norge
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• Hva er etnografisk dokumentarfilm?
• Eksempler fra fire videoprosjekter
• Erfaringer og utfordringer:

- Praktisk planlegging og gjennomføring                   
av et prosjekt 

- Etiske overveininger
- Metodiske for- og bakdeler  
- Formidling

• Hvorfor er denne type dokumentasjon viktig? 



Hva er etnografisk film?

- «ethnos, folk, og grafein, skrive    
= studiet av folkenes levesett»

- i visuell antropologi brukes ordet 
etnografi ofte = kvalitativ 
forskningsmetode

- videoetnografen tilstreber å lære 
om folks virkelighet gjennom å 
delta i deres daglige liv over en 
lengre periode og feste på film 
prosesser, hendelser og tanka 
som er knyttet til et bestemt 
forskningstema

- virkelighetsnære, ikke-
konstruerte videoopptak                 



…i motsetning til f.eks.

- journalistisk dokumentar; på 
forhånd strikt regissert, ofte intervju

- TV-dokumentar; en stemme 
forteller narrativen, om hva vi skal 
se; menneskene og bildene 
fungerer ofte som illustrasjon

- pedagogisk dokumentar;  
formålet å lære bort noe, skritt      
for skritt

- kunstnerisk dokumentar;
bruker filmtekniske virkemidler      
for å formidle stemninger om         
et sosialt/kulturelt tema



Visuell antropolog Sarah Pink (2007:22) 
definerer etnografi på følgende måte: 

• ”Ethnography is a process of creating and 
representing knowledge (about society, culture and 
individuals) that is based on ethnographers’ own 
experiences. It does not claim to produce an objective 
or truthful account of reality, but should aim to offer 
versions of ethnographers’ experiences of reality that 
are as loyal as possible to the context, negotiations 
and intersubjectivities through which the knowledge 
was produced.”



1. Da fisken forsvant

- Utdrag fra filmen «Det hadde vært 
godt med seimølja», 2011,      
Fávllis – Sjøsamisk 
fiskeriforskningsnettverk/UiT

- Fra en sjøsamisk miljø i 
Porsanger, om konsekvenser for 
lokalbefolkningen når økologien     i 
fjorden blir forstyrret



Lokal kunnskap

- Mange minoritetskulturer er særlig 
sårbare pga. deres levemåte, som 
tradisjonelt er nært knyttet til den 
lokale naturen

- Konflikt mellom lokal råderett og 
nasjonale og internasjonale 
reguleringer og interesser

- Om kollektive lokale narrativer,     
om erfaringsbasert kunnskap



Sosialantropolog Svanhild Andersen (2012:2)             
definerer lokal økologisk kunnskap på følgende måte: 

• "Begrepet lokal (eller tradisjonell) kunnskap brukes 
ofte om kunnskap som er opparbeidet over tid – ofte i 
løpet av mange generasjoner – gjennom utnytting av 
naturressurser i mer eller mindre avgrensede 
nærområder... Lokal økologisk kunnskap (LØK) er 
basert på egne observasjoner og erfaringer (særlig 
gjennom arbeid med høsting av naturressurser) eller 
overført i muntlig tradisjon, men den kan også 
innbefatte skolekunnskap, forskningsresultater og 
informasjon gjennom media. Kunnskapen endres og 
oppdateres i over tid, avhengig av blant annet 
økologiske forandringer." 



2. Kvensk geriljabroderi
3. Kvænsk i nye klær

- Fra et prosjekt «Portretter» til     
Vadsø kvenmuseum, 2010

- Nye kvenske kulturuttrykk fra 
Manndalen og Skallelv.

- Mange spør, hva skjer med       
kvensk kultur og identitet når    
språket forsvinner fra daglig       
bruk? Kultur er noe som tar           
nye former og skapes              
kontinuerlig.



Språkets materialitet

- Om hvordan språkgjenstander –
bøker, trykksaker, CD/DVD-plater, 
kunstverk – representerer og 
kommuniserer kulturell identitet

- «Objects stimulate narratives»                                
- Ian Woodward (2007:60) 

- Om hvordan språk stimulerer 
og mobiliserer til å skape 
materielle kulturuttrykk



‘Affordances’

• Begrepet ‘affordances’ refererer til muligheter for handling.
• For eksempel, en stol ‘inviterer’ til å sitte, eller en hanke i 

en kopp gir en mulighet til å løfte opp koppen. 
• Larissa Aronin (2014) viser i sin forskning i flerspråklige 

miljøer, hvordan materiell kultur kan skape en mengde 
verdifulle ‘affordances’, gode muligheter, for språklæring. 

• Dette kan også snus den andre veien: I dag, når for 
eksempel kvensk språk ofte er passiv kunnskap hos folk, 
kan språket allikevel aktivere til å skape språkgjenstander, 
som igjen kan stimulere til narrativer, interaksjon, 
identitetskonsolidering og ev. til interesse for språklæring.



4. Språkemosjoner

- Utdrag fra filmen «Language 
Emotions», 2013, LAIDUA/IS/UiT 
(Language and Identity Encounters
in Urban Arctic –prosjektet)

- Om morsmål og 
integrasjonsprosesser hos en 
russisk nyinnvandrerfamilie
i Tromsø



Kontinuerlig dokumentering

- Like viktig som å dokumentere de 
gamle glemte gruppene, bør vi 
heller ikke glemme de nye, men 
kontinuerlig dokumentere nye 
strømninger, nye virkeligheter 
som setter preg på det nord-
norske samfunnet



Hva er styrken i  
etnografisk videometode?

Tre hovedområder:

1. Metode for å tilegne og 
dokumentere 
sosiokulturell kunnskap

2. Formidling av 
sosiokulturell kunnskap

3. ‘Empowering’ – å gi 
stemme til, og synlig-
gjøre de som vanligvis 
ikke høres eller sees i 
offentligheten

1. Metode
Dokumentasjon av   
erfaringsnær og tidsaktuell 
virkelighet i autentisk kontekst           
- Unni Wikan(1991)                                      

- Kontekstkunnskap: 
naturtypologi, tids- eller 
kulturtypiske praksiser og 
materiell estetikk: mote, 
byggeskikk, teknikker osv. 

- Ofte taus og implisitt 
kunnskap. Samme sekvens 
kan gi ulik mening til ulike 
mennesker 

- Grunnlag for sammenligning 
over tid og mellom gruppene



Hva er styrken i  
etnografisk videometode?

2. Formidling 

- Film når til flere og   
større publikum enn  
tekst og tale

- Annerledes kunnskap:
- Narrativ filmspråk 

appellerer til tre 
menneskelige 
«dragninger»:

- Vi tolker kropper; blikk, 
tonefall, ansiktsuttrykk, 
romlig avstand                               
= Ikke-verbal-, 
kroppslig kunnskap

- Vi responderer 
emosjonelt og sanselig  
på andre menneskers 
emosjoner og erfaringer           
= Multisensorisk
kunnskap   

- Vi vil ha tilfredsstilt vår 
nysgjerrighet med hele 
historier: ‘konflikten’, 
prosessen, høydepunktet 
og en eller annen løsning. 
Lett for oss å huske.        
= Narrativ kunnskap                



Hva er styrken i  
etnografisk videometode?

3. Synliggjøring –

‘Empowering’

- Gir arena for de tause og 
usynlige 

- Videokamera er et mektig 
redskap, som formidler til 
deltakere at de er i midt-
punktet, deres liv og 
meninger interessante  
for andre

- Kamera som aktør, 
unektelig til stede,        
må analyseres

- Generelt muliggjør video 
demokratisering av hvem 
sin kunnskap kommer 
fram: I dag kan nesten 
hvem som helst legge ut 
sine videoer på sosiale 
medier



Utfordringer ?

Etiske overveininger

- Må få samtykke til å filme; 
mindreårige

- Videoetnografen må sikre 
seg om ‘budskapets 
riktighet’ – folk kan lyge

- Videoetnografen må 
vurdere mulige, også 
langsiktige, konsekvenser
for deltakere og andre av 
at de eksponerer seg på 
film

- Videoetnografen kan «go
native». Viktig å stille 
også kritiske spørsmål

- Tilbakemeldingsvisning 
med deltakere for å 
sjekke innholdets 
relevans. Mulighet for 
korrigering. Deltakere  
skal kunne trekke seg.

- Kollegial kvalitetssikring



Utfordringer ?

Praktiske utfordringer    

- Etnografisk videoprosjekt 
dyrt. Forholdsvis lang 
feltarbeid for å forsikre 
tilstrekkelig dyp og bred 
beskrivelse av temaet. 
Dyr investering på teknisk 
utstyr.

- Å finne deltakere som er 
gode formidlere på film

- Å skape tillitsforhold

- Språk, sensitiv tema,       
å takle folks og egne 
reaksjoner, kjønn, regn, 
kulde, overnatting, 
sjøsyke, mygg, mangel  
på strøm, mangel på 
tekniske ferdigheter, støy, 
støv, flate batterier, å 
filme unga, tungt utstyr, 
mørke, sollys… 



«Det er sånne ting som rører»

Spørsmål?
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