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Cecilia Mörner

digitalisering och tillgängliggörande av filmarkiv innebär 
ofrånkomligen att vissa filmer väljs ut och görs åtkomliga på bekostnad 
av andra. Under den konferens som ligger till grund för den här boken 
aktualiserades frågan om vilka urvalskriterier som bör styra vad som till-
gängliggörs på filmarkivet.se. Filmatiseringar av på förhand välkända 
och nationellt gemensamma angelägenheter, som exempelvis större 
idrottsevenemang och politiska manifestationer, ter sig som självklara 
val. En annan idé (som då framfördes) var större variation och utbud 
från olika geografiska platser – istället för att som idag låta filmer från 
Stockholm utgöra en oproportionerligt stor del av urvalet. Ytterligare 
ett förslag handlade om fler mikrohistorier, det vill säga filmer som be-
rättar om en viss person eller en viss miljö och samtidigt knyter an till 
mer generella och relativt bestående kollektiva föreställningar.1

Den här artikeln tar sin utgångspunkt i ytterligare ett sätt att hantera 
urval, nämligen i form av ett slags utvidgade mikrohistorier, där man is-
tället för att utgå från en avgränsad plats eller person tar tag i ett konkret 
fenomen som uppstått på flera platser samtidigt och som kan studeras 
och diskuteras i relation till en rad olika diskurser. En sådan utvidgad 
mikrohistoria skulle – med risk för att låta stockholmsfilmerna domine-
ra ytterligare – kunna bestå av filmer som diskuterar barn och storstads-
miljö. I sådana filmer kan man urskilja föreställningar om både hälsa, 
fostran, miljömedvetande, genus och andra livskraftiga diskurser. Ett 
exempel – tillgängligt på filmarkivet.se – är Barn på stan: en film om parkle-
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ken, gjord av Odert von Schultz och Kajsa Andersson för produktionsbo-
laget Centralfilm på beställning av Stockholms stads gatukontor 19702 
vid tiden för skiftet från ett borgerligt till socialistiskt styre i huvudsta-
den.3 Den handlar om den avgiftsfria barnverksamhet, med fokus på ut-
omhusaktiviteter, som uppstod i Stockholm på 1930-talet och som hade 
sin storhetstid på 1970-talet,4 influerad en rad lekvaneundersökningar 
och, inte minst, utredningen SOU 1970:1 Barns utemiljö.5 Barn på stan 
knyter an till en mängd olika diskurser, som var och en för sig är väl vär-
da att analysera. Barnuppfostran och samhällsdisciplinering är en åter-
kommande diskurs i filmen, där den fria, kreativa leken under vuxnas 
uppsikt ses som ett villkor för att skapa ansvarstagande samhällsmed-
borgare. Barn ska lära av varandra, inte av ”vuxnas välmenande larv-
snack”. Behov av expertis och forskning är en annan framträdande dis-
kurs; gatukontoret har utbildad personal och samarbetar ”med kretsar 
som forskar i barns behov” och skulle gärna se fler experter på park-
lekarna. Ett tredje diskursivt tema rör konkurrens och tävlande. Barn, 
sägs det, behöver mäta krafterna med varandra. Genom parklekens or-
ganiserade fritidssysslor ska en sunt tävlingsinriktad laganda ersätta 
gängmentalitetens fördärvlighet. En måhända mindre uttalad men vi-
suellt ständigt närvarande diskurs är till sist även genus, med flickor 
som ägnar sig åt konståkning, syr dockkläder och putsar lekstugeföns-
ter och pojkar som idkar friidrott, spelar bandy och slåss. 

Denna artikel kommer emellertid att uteslutande fokusera på den 
miljödiskurs som jag menar gör Barn på stan såväl som andra filmer om 
barn och specifika platser extra intressanta att belysa idag. Närmare 
bestämt kommer jag att anlägga ett ekokritiskt forskningsperspektiv 
på filmen, vilket innebär att jag kommer att lyfta fram hur filmen ak-
tualiserar föreställningar om människan visavi naturen. Utgångspunk-
ten är att frågor och praktiker som rör miljö på olika sätt per automatik 
inbegriper olika idéer om relationen människa–natur. Det gäller oav-
sett om det handlar om agrar eller urban miljö – och i allra högsta grad 
om det handlar om att konstruera platser likt parklekar. Det kräver 
nämligen ingrepp i vad som annars kunde ha varit en ”naturlig” miljö, 
och samtidigt skulle kunna lämna plats för något som skulle innebära 
ännu mer omfattande ingrepp i den ”naturliga” miljön, till exempel en 
asfalterad parkeringsplats. Så är det nu – och så var det även då, 1970, 
när filmen gjordes. För att det alls ska vara möjligt att tala om miljö 
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måste det så att säga finnas en underliggande föreställning om det 
mänskliga subjektets position i och gentemot naturen. Behöver män-
niskan naturen? Är människan en del av naturen eller något helt an-
nat? Detta är frågor som varken artikuleras eller uttryckligen besvaras 
i Barn på stan, men som likväl utgör en av filmens bärande diskurser. 
Analysen har därmed två syften, dels att ge exempel på hur utvidgade 
mikrohistorier kan fungera som urvalskriterium för filmarkivet.se, 
dels att belysa hur människan, och då särskilt barnet, relateras till na-
turen även då hon befinner sig i en utpräglat urban miljö.

ekokritik

Ekokritisk medieforskning etablerades först inom litteraturvetenska-
pen i USA i slutet av 1980-talet som ett svar på miljörörelsernas poli-
tiska aktiviteter och forskningsfältet rymmer idag flera olika inrikt-
ningar. Till en början formades ekokritiken som en reaktion mot vad 
som i USA ofta kallas kontinental teori, det vill säga en strukturalistiskt 
färgad föreställning om språket som konstituerande ”verkligheten”. 
Ekokritiken ansåg – och anser i hög grad fortfarande, även om det före-
kommer variationer – tvärtom att verkligheten föregår människans 
upplevelse av densamma. Språket, och vetenskapen också för den delen, 
är därför bara ett instrument som vi behöver för att göra verkligheten 
begriplig.6 Distinktionen är viktig eftersom den gör det möjligt att för-
stå naturen, inklusive de djur som bebor den, som något annat än 
mänskliga konstruktioner. Enligt vissa ekokritiska skolor, som exem-
pelvis den av Arne Naess grundade djupekologin (eller ekosofin), har 
naturen ett värde i sig och bör inte nyttjas med utgångspunkt i männis-
kans behov.7 Andra skolor har en mer eller mindre antropocentrisk 
hållning. Till exempel hävdar den Heideggerinfluerade ekofilosofin, 
delvis i linje med kontinental teori, att människan är ensam om att upp-
leva naturen, samtidigt som hon delar varandet – och därmed existens-
berättigandet – med djuren.8 En mer utpräglat antropocentrisk posi-
tion framhåller att miljöhoten är överdrivna och att en liberal mark-
nadsekonomi garanterar lösningar på eventuella miljö- och klimatpro-
blem. Ekokritik ska alltså inte förstås som enbart kritik mot ökad ener-
giförbrukning, fossila bränslen och så vidare, utan också som möjlig 
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kritik mot olika sätt att tala om och förhålla sig till naturen – även om 
perspektiv som fokuserar på hot mot miljön definitivt dominerar.

Ett initialt syfte med ekokritiska litteraturstudier var att omtolka den 
kanoniserade litteraturhistorien med fokus på de retoriska strategier, 
genrer och diskurser – från klassisk pastoral till vildmarksskildringar el-
ler från romantisk pastoral till apokalyps – som aktualiserar relationen 
mellan text och fysisk miljö,9 och som upprätthållit olika former av mil-
jöaktivism genom åren.10 Idag används ekokritiska perspektiv även på 
nyproducerat material för att förklara, kritisera och problematisera sam-
tida representationer av olika miljöer. Detta gäller även för den ekokri-
tiskt influerade filmforskningen som på senare år lyft fram naturens och 
landskapens betydelse för populära filmgenrer, såväl som dramafilmers 
delaktighet i en övergripande miljömedveten diskurs, slagkraftiga doku-
mentärers klimatretorik och framhävande av människans ansvar gente-
mot naturen, och upprätthållandet av kvinnors och minoriteters ömsom 
underordnade och ömsom mytiskt upphöjda position via naturskild-
ringar på film. Inom den svenska filmforskningen har denna typ av per-
spektiv knappast dominerat, men likväl finns ett antal relativt färska stu-
dier av landskap och naturskildringar på film. Ett tydligt exempel är en 
artikel i vilken Mats Jönsson uppmärksammar att Arne Sucksdorffs do-
minerande filmteman gäller Människa och Natur och deras inbördes re-
lationer och samexistens.11 Att Sucksdorff mer eller mindre uteslutande 
kom att ägna sig åt miljöaktivism efter 1965 är därför talande.12 I likhet 
med flertalet svenska studier om liknande fenomen,13 relaterar Jönsson 
inte explicit till det ekokritiska forskningsfältet. Det gör däremot Anders 
Wilhelm Åberg i en artikel om tv-serien Saltkråkan, som han med refe-
renser till Göran Printz-Påhlson respektive Raymond Williams belyser 
som en modern pastoral och tillskriver en arkadisk sfär.14 Arkaden, skri-
ver Åberg, tillhör barnen i likhet med den svenska sommaren och gestal-
tas i opposition mot det urbant komplexa, korrupta och icke-autentis-
ka.15 Detta stämmer väl överens med vad Gunilla Halldén hävdar i sin 
studie om relationen barn och skog: att barn ansetts stå närmare natu-
ren än vuxna sedan romantikens dagar. Inte minst i Sverige, och med 
god hjälp av bland andra Ellen Key, Elsa Beskow och Astrid Lindgren, 
har barn återkommande associerats till agrara miljöer16 – och gör det en-
ligt Halldén än idag, även om det är synsätt som numera ofta beskrivs 
som ”nostalgiska, romantiska och delvis förljugna”.17
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ekokritisk	stadsfilm	–	en	närläsning

I inledningen till filmen Barn på stan ser vi aktiva barn i utomhusmiljö-
er, ackompanjerade av hurtfrisk, icke-diegetisk populärmusik. De spi-
kar ihop en koja, slår kullerbyttor, åker pulka, målar ansiktsmasker, 
gungar och badar i en plaskdamm. Kamerans avstånd och vinkel växlar, 
men skapar i huvudsak ett slags förhållandevis intima ”rum” med åter-
kommande närbilder på enskilda barn. Förtexterna, den stora mängden 
barn och vissa husfasader avslöjar att vi befinner oss i en stad. En bit in 
i den tjugo minuter långa filmen stiftar vi på ljudspåret bekantskap med 
en stockholmsmamma som önskar att hennes son fick växa upp på lan-
det. Hon misstror kollektiv barnomsorg såväl som vilda lekar, och lyss-
nar med viss skepsis på argument från en man och en kvinna som båda 
förespråkar parkleken. Filmens speakertext består just till stora delar av 
samtalet mellan dessa tre personer. Visuellt möter vi filmen igenom 
barn som leker, sportar och grillar korv. Det framgår med all önskvärd 
tydlighet att de befinner sig i en urban miljö, även om de oftast leker 
bland grönskande träd och buskar alternativt i snöklädda backar. 

Knappt tre minuter in i filmen förekommer en panorering över en 
lantlig miljö: en sjö kantad av barrskog och en kyrka mitt i en by . ”Ja 
titta”, utbrister den skeptiska modern. ”Så där ska det se ut där barn 
växer upp.” Den kvinnliga parkleksförespråkaren påminner om att de 
allra flesta barn trots allt bor i Stockholm. Hennes kollega inflikar att 
inget förstås kan mäta sig med landsbygdens ”skog, hagar och abborr-
grund. Och djur. […] Men se nu talar vi om Stockholm!”. Efter en kort 
stadshistorisk tillbakablick i form av en iscensättning med två små poj-
kar som spelar kula i rännstenen och en liten flicka som tittar på, alla 
klädda som barn var runt förra sekelskiftet, och ett brev daterat 1894 i 
vilket behovet av lämpliga miljöer för ”den fria leken” påtalas, presen-
teras vad som kallas det uppnådda målet av en mansålders strävan – 160 
lekplatser och parklekar i Stockholm år 1970, alla utmärkta med blin-
kande lampor på en karta. Ytterligare en bit in filmen påtalar den kvinn-
liga parkleksförespråkaren, till bilder av barn som leker både inom- och 
utomhus, att parkleken till skillnad från landsbygden erbjuder ”mång-
skiftande impulser” och ”gemenskap”, men påpekar samtidigt att ”en 
stad kan ju aldrig ersätta det som naturen har att ge barn”. 

Trots att det inte råder några tvivel om att Barn på stan lyfter fram 
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parklekens alla fördelar, förmedlas här en filmisk föreställning om att 
barn har det bäst på landet. Fem barn per kvadratkilometer, inte som i 
Stockholm 5 000 barn på samma yta, pekas ut som idealet. Det som är 
värt att notera ur ett ekokritiskt perspektiv är alltså filmens retoriska 
strategi att utgå från landsbygden som den naturliga och därmed ideala 
platsen för barn och parkleken som en kompromiss. Den senare fram-
ställs som en kompensatorisk idyll i en i övrigt onaturlig och ogästvän-
lig storstadsmiljö som i filmen visas endera historiskt, grafiskt eller på 
avstånd och från hög höjd som vore den ovärdig att gestaltas över huvud 
taget. Undantaget är en sekvens i mitten av filmen där den manlige 
parkleksförespråkaren uppmärksammar vikten av att inbegripa parkle-
kar redan i stadsplaneringen för att man ska undgå tidigare gjorda miss-
tag i samband med förortsbyggen. Kameran panorerar samtidigt över 
några typiska, vita och blekblåa miljonprojektshus med bilar hopträng-
da på en parkeringsplats och några barn på en trottoarkant. Men, säger 
mannen: ”Om alla inblandade parter värderade ett barn lika högt som 
en bil, då hade vi inga problem. Då skulle varenda stockholmsunge ha så 
här kul.” I samma stund överger kameran betongförorten och dess ble-
ka färgskala, och filmen vänder uppmärksamheten mot två pojkar på 
nära håll, en i svarta, vita, klarröda och klarblåa kläder och en helt klädd 
i svart. De klättrar på en koja som består av obehandlade, naturfärgade 
brädor, vilka strax därpå målas varmt faluröda. Barnen i betonglandska-
pet leker förvisso, efter vad det verkar, tämligen bekymmersfritt i trap-
pan – det finns inget i deras beteende som antyder att de har det tråkigt 
på något sätt – men filmen pekar retoriskt ut den mer organiska parkle-
ken med dess mustiga, folkloristiska färgpalett som en klart lämpligare 
och dessutom roligare plats. En tänkbar ekokritisk läsning av filmen är 
med andra ord att den förmedlar att barn behöver naturen, och att den 
gör det i kraft av ljudspårets dialoger i kombination med val av kamera-
avstånd, motivens färger samt grafik och iscensättningar som ytterligare 
förstärker den urbana miljöns artificiella karaktär. I så måtto exempli-
fierar den en utpräglat antropocentrisk position: naturen finns till för 
människan, inte tvärtom. I en annan, snarlik läsning av Barn på stan, kan 
man uppmärksamma hur ett slags miljödiskurs möter en uppfostrings- 
och disciplineringsdiskurs. Där framställs barnen själva som naturfeno-
men, som om de till skillnad från vuxna vore sprungna direkt ur naturen 
snarare än kulturella varelser. Vid sidan om vikten av sociala förmågor 
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och parklekens möjligheter att bidra till att dessa utvecklas, betonas bar-
nens behov av att få utlopp för sin rörelseenergi och av att få kladda fritt 
med färg och lera. Halvvägs in i filmen får vi just veta att parklekens oli-
ka typer av utrustning har skilda syften. Klossar, brädor och lådor är 
tänkta att främja vad som benämns konstruktiv lek. Sand, lekstugor, ut-
klädningsmaterial, penslar och färg ska gynna fantasin och spel som ex-
empelvis couronne och krocket koordinationsförmågan. Klätterdjung-
ler, volträcken, rutschkanor, gungor, gymnastikmattor, hoppställningar 
med mera är till för den fysiska utvecklingen. Filmen igenom ser vi barn 
”leva ut hämningslöst”, som den manliga speakern uttrycker det; barn 
klättrar på stug- och kojtak och kastar sig ut i pulkabackar, otämjda och 
potentiellt farliga men samtidigt oförstörda. 

Barnen framträder här som metaforer för en av miljörörelsens mest 
potenta konstruktioner, nämligen vildmarken,18 naturlig, ursprunglig 
och hotad av människan19. I filmen återspeglas detta i den ängsliga 
moderns kommentarer om barnens vilda lekar respektive dröm om en 
mer välordnad, pastorala miljö. Detta innebär inte att föreställningen 
om det pastorala landskapet som ideal uppväxtmiljö suddas ut, tvärt-
om. Snarare framförs en syn på pastoralen som lämplig inramning för 
de vilda barnen; som en vänlig och tillåtande miljö där deras innebo-
ende naturkrafter å ena sidan tas till vara och å andra sidan varsamt 
omformas till något mer kontrollerbart och socialt ansvarstagande. 
Mot slutet av filmen förekommer följaktligen viss kritik, där parkle-
kens brister påtalas. Det saknas till exempel en konsult som skulle kun-
na jobba med sport och tävlingsarrangemang och som skulle kunna bli 
Stockholms ”allra effektivaste vapen mot nedbusningen”. Direkt klipps 
från en översiktsbild av en sansad fotbollsmatch till ett slagsmål som 
brutit ut i en hockeymatch mellan pojkar i lägre tonåren på en spolad 
is i en park – och direkt därpå till en helbild av en pojke som hoppar 
höjd i parken och kastar iväg ribban i vrede över att ha rivit den. Här 
framförs en syn på riskerna med att låta barnens naturliga krafter här-
ja fritt i kombination med behovet av kultivering. Sammantaget ska-
pas en idé om relationen barn och natur i vilken ett antropocentriskt 
och ett paradoxalt anti-antropocentriskt perspektiv smälter samman. 
Å ena sidan framställs människobarnen som personer vilken naturen 
är till för – å andra sidan är barnen naturen.

Om filmens barn är likställda med den vilda, fundamentalt goda 
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men potentiellt oregerliga naturen, fungerar de unga människor, som 
dyker upp mot slutet av filmen, i likhet med parkleksförespråkarna som 
barnens och därmed naturens beskyddare och tillskyndare. Vi ser dem 
först lasta av bjälkar, brädor och bildäck från ett lastbilsflak. På ljudspå-
ret förklarar parkleksförespråkarna att ungdomarna tiggt ihop och även 
köpt material för att skapa en kvarterslekplats. Vi ser dem till jazziga to-
ner bygga klätterställningar som målas i varma färger och med blom-
miga motiv. Efter en stund får de sällskap av dem som bygget är avsett 
för, det vill säga barnen, som tar tag i hammare och spik. Strax därpå, 
påpekar parkleksförespråkarna: ”En vuxen är ju inte längre en naturlig 
auktoritet för barnen.” Det krävs därför utbildning i ett annat slags le-
darskap än förr. I bild assisterar en ung man några pojkar i nedre ton-
åren som klänger på ett räcke ovanför en liten betongmur. Mannen går 
mot kameran som zoomar in ett emblem med S:t Erik, Stockholms 
symbol, på bröstfickan som för att tydliggöra hans koppling till parkle-
ken. Tidigare har filmen visat två barn som uppför ett skådespel i en 
kartong som placerats på en gräsmatta. Barnen är iförda egenhändigt 
gjorda masker. Då kameran zoomar ut ses flera barn som tillsammans 
med en ung kvinna i parkleksuniform skuttar runt kartongen och klap-
par i händerna. På ljudspåret poängteras vikten av att initiativen kom-
mer från barnen och deras ”fallenhet för det nu så moderna begreppet 
gruppteater”, även om ”en viss inspiration och ledning” är nödvändig. 

I en analys av berättelsen om Peter Pan har Halldén karakteriserat 
parken som ”ett mellanting mellan natur och kultur”, en plats där för-
vandlingar kan äga rum.20 I Barn på stan har parkleken just en sådan 
funktion, men intressant nog inte bara för barnen utan även för de 
unga vuxna, de som riskerar att tippa över från barndomens vildmark 
till vuxenlivets tuktade och ofruktsamma domäner. Ungdomarna och 
parklekspersonalen representerar ett löfte från Stockholms gatukontor 
om att parkleken kan återbörda människan till ett naturligt, mer au-
tentiskt, sant och riktigt liv i det gröna. Enligt den föreställningen är 
parkleken den plats där den som likt Peter Pan värjer sig mot vuxenli-
vet kan förvandlas till det barn han eller hon en gång varit, om än ett 
barn med ledaregenskaper och viss självkontroll. Det framgår att man 
anser att de vuxna behövs, men att det är barnens naturliga och ännu 
inte förstörda egenskaper som ska ledsaga aktiviteterna. Sett ur ett 
ekokritiskt perspektiv är alltså dels parken och dels barnen själva led-
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stjärnor i strävan mot ett gott liv. Detta formuleras med ackuratess av 
filmens slutord: ”Tänk om våra parker kunde bli en aktiv hjälp i detta 
svåra: att skapa bra människor.”

Avslutning	–	utvidgade	mikrohistorier	som	urval

Den här artikelns filmanalys utgör en enstaka textuell läsning av en en-
staka diskurs i en enstaka film. Så långt säger den inte så mycket mer 
än att just Barn på stan bland mycket annat ingår i en miljödiskurs så 
som den tedde sig i skiftet från 1960-tal till 1970-tal. Betraktad ur ett 
ekokritiskt perspektiv lyfter filmen fram föreställningen om att barn 
hör hemma i naturen, och att natur är nödvändig för att skapa gott. 
Ska man kunna uttala sig om filmmediets roll och funktion i skapan-
det, upprätthållandet och utvecklingen av såväl miljödiskursen som 
andra diskurser krävs givetvis fler analyser av ett större urval filmer i 
kombination med avstämningar med andra fenomen inom en och 
samma diskurs. Hur såg miljödebatten ut runt 1970? Vilka initiativ vid 
sidan om ovan nämnda lekvaneunderökningar och den statliga utred-
ningen Barns utemiljö togs för att driva frågor om barns miljö i en viss 
riktning? Hur framställdes relationen stadsbarn och natur i andra fil-
mer och i andra medier? Ekokritiska analyser av inslag i stadsmiljö i 
filmatiseringarna av exempelvis Pippi Långstrumpböckerna och TV-
serierna om Saltkråkanborna, liksom nyinspelningen av Rännstensung-
ar Torgny Anderberg, 1974, skulle kunna tjäna som jämförelse och för-
djupning, men än mer relevant vore att utöka materialet med filmer 
som likt Barn på stan producerats i samhällets tjänst.

För att förstå den diskurs som förvaltade synen på barn och miljö 
1970 och dess koppling till samma diskurs så som den framträder idag 
behöver man dessutom analysera filmer med samma tema över en 
längre tid. Ett exempel på hur diskursen förändrats återfinns i barn-
programmet Jag vill vara rött ljus som sändes i TV2 under mars och april 
1979. Programmet, som spelades in i en steril studio med en grupp för-
skolebarn och tre vuxna, gestaltar staden som ett för barnen livsfarligt 
trafikinferno genom animationer och kraftigt buller som bakgrunds-
ljud. Medan staden alltså skildras distanserat och grafiskt i Barn på stan 
1970, har den nio år senare förvandlats till ett föreställt hot, åtminsto-
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ne i Jag vill vara rätt ljus. Barnen tar aldrig direkt plats i staden men är 
rädda för den och utmanar den med arga demonstrationsplakat och 
vildsinta skrik. I studion finns inte ett grönt strå eller något annat na-
turnära, utan här har barnen ersatt naturen fullt ut. De vuxna, en ung 
man och två unga kvinnor, har inte den varsamt kulturformande funk-
tion som vi ser i Barn på stan utan beter sig och talar själva som barn 
och underkastar sig helt barnen i fråga om turtagning i dialogerna. 
Här är det barnen och deras behov och preferenser som styr. Kan detta 
vara ett symptom på miljödiskursens utveckling under 1970-talet? Tog 
föreställningen om att barnet hade tolkningsföreträde genom att vara 
mer äkta och autentiskt över – och i så fall hur länge? Alternativt utgör 
både Barn på stan och Jag vill vara rött ljus (eller en av dem) motbilder 
som inte har en självklar hemvist i 1970-talets övergripande, hegemo-
niska miljödiskurs. Hur pass representativ är Barn på stan för filmer om 
stadsbarn för sin tid, och hur skiljer den sig från filmer om samma fe-
nomen från andra decennier? För att få svar på de frågorna behövs allt-
så till att börja med analyser av betydligt fler medieproduktioner, in-
klusive filmer – och här har filmarkivet.se en roll att fylla. Genom att 
basera urval på utvidgade mikrohistorier likt den om urbana barn kan 
arkivets filmer effektivt bidra till ökad kunskap om hur olika tidsepo-
ker betraktat specifika fenomen, och hur de diskurser som aktiverar 
förståelsen av fenomenen förändrats över tid. Genom att följa exem-
pelvis miljödiskursen i ett flertal filmer om storstadens barn och unga, 
och i studier kombinera analyser med uppgifter om filmernas visnings-
kontexter och relation till en övergripande diskursiv formation i form 
av mediedebatter och politiska beslut kan vi få en ökad förståelse för 
hur man genom åren förhållit sig till naturen och vad det i sin tur fått 
för betydelse för hur vi förstår den idag.
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