Lathund mediapedagogik i skolan
Nedan finner du ett urval av länkar och tips som kan
komma till nytta när man startar eller vill utveckla sin
verksamhet inom film & medie
området.

Webbplatser
http://riks.filmcentrum.se/
Filmcentrum är en kulturförening som importerar och distribuerar spelfilm, dokumentärfilm och
kortfilm från hela världen för barn och vuxna. Säljer och hyr dvdfilmer med visningsrätt till skolor,
bibliotek och föreningar, arrangerar skolbiovisningar, skapande skolaprojekt, samt mängder av
specialsatsningar, så som till exempel Film & Samtal, Minibio (för förskolan), FilmApoteket (film
inom vård och omsorg).
www.folketsbio.se
Folkets Bio är en kulturförening som utöver import och distribution av film sedan 1989 bedriver
filmpedagogisk verksamhet riktad mot skolan. En av medlemsföreningarna är biografen Zita,
Stockholms äldsta biograf i drift.
http://www.zita.se/skola
Zita driver sedan 1989 filmpedagogisk verksamhet som erbjuder filmföreläsningar, filmanalys
och skolbio.
www.kb.se
Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och bild. Arkivets kataloger och referensbibliotek kan
användas i studiesyfte, och allmänhetens frågor om media besvaras. Den relativt nya Svenska
Mediedatabasen (www.smdb.kb.se) är Sveriges största mediedatabas, med bättre funktionalitet
och möjlighet att direkt beställa forskarmaterial. Alla kan också beställa fram och lyssna på
musik.
http://www.filmarkivet.se/
Hundra år i rörliga bilder, inspirerar elever att ta del av vår historia! Ett nystartat (2011)
samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket – redan nu finns här 300
streamade filmer och antalet ska växa med lika många varje år. Unikt arkivmaterial: kort,
dokumentär, journal och reklamfilmer.
http://www.statensmedierad.se/
Statens Medieråd, en kommitté inom Regeringskansliet, som arbetar med frågor om barns och
ungas mediesituation i syfte att minska riskerna för skadlig mediepåverkan och stärka unga som
mediekonsumenter och producenter. Rådet följer och sprider forskning och material inom
området.
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http://mik.statensmedierad.se/
MIKrummet är en del av Statens Medieråds verksamhet som fungerar som en webbaserad
resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar.
http://nohate.se/
Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate
Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och
ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för
att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.
www.sfi.se/filmiskolan & www.sfi.se/skolbio
Svenska Filminstitutets hemsida ger information om verksamheten, skolbio och regionala
resurscentra, erbjuder kostnadsfria filmhandledningar och mycket annat. Dök gärna på tema!
www.skolfilm.com
SDF – Sveriges distributörer av institutionell film & video – är en förening för distributörer av film
för utbildningsändamål med institutionella rättigheter. På hemsidan finns bland annat adresser,
telefonnummer och en presentation av licens och rättighetsområden.
http://www.skolverket.se/itiskolan
IT för pedagoger: forskning, framsteg, utmaningar.
www.filmiklassrummet.se
Sajten underlättar och stimulerar användandet av datorn i undervisningen och databaserad
pedagogik. Det är också en bank av resurser med strömmande film, uppdelade i
ämnesområden och teman samt stort material om granskning av nyheter. Man kan också göra
eget material för att lägga upp på nätet. Ett samarbete mellan www.filmpedagogerna.se och
Multimediabyrån på Skolverket.
www.utbudet.com
Gratis skolmaterial, mycket olika material att välja på, från mängder av företag och myndigheter.
Heta teman just nu: tolerans och demokrati, jobbguide för unga och prata politik.
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www.voodoofilm.org
”Sajten för dig som gör film”. Finns sedan 1999 och omfattar idag en mängd matnyttiga
hjälpmedel för den som tänker göra film, skriva manus och liknande. Det är en samlingsplats för
unga filmare med en liten filmskola, artiklar, reportage samt ett forum för frågor och personliga
erfarenheter. Materialet är gratis för privatbruk, medan skolor som använder texterna i
undervisningen måste betala en skollicens.
http://www.kunskapsmedia.se/
Kunskapsmedia är ett företag som distribuerar utbildningsfilm. På deras sida kan du söka både
på filmtitel och ämnesområde.
http://www.swedishfilm.com/
Med en Swedish Film Licens får du tillgång till ett utbud av tusentals filmtitlar från de
medverkande filmbolagen. Allt ifrån klassikerna, till de senaste nyheterna på topplistorna. Filmer
som du med Swedish Film Licens kan visa lagligt i din verksamhet.
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Programvaror & produktion
www.blender.org
Blender är ett program för att skapa 3D grafik och animation. Ett utmärkt verktyg där elever
själva kan utforska bildkomposition, perspektiv och ljus och i undervisningen kan lärarna till
exempel skapa visualiseringar inom fysik och matematik. Ett bra verktyg för skolan! Och
dessutom gratis.
http://www.diu.se/4Dskolan/4Dskolan_start.html
4D skolan. Välkomna till kurser på DIU:s hemsida. Lär dig med datorns hjälp att röra dig i de fyra
dimensionerna. Använder sig av Blender ovan.
https://itunes.apple.com/se/app/istopmotionforipad/id484019696?mt=8
iStopmotion, animationsapp för iPad. Vi erbjuder kurser i detta i samband med Skapande Skola.
https://itunes.apple.com/se/app/imovie/id377298193?mt=8
iMovie, filmredigering för iPad. Vi erbjuder kurser i detta i samband med Skapande Skola.
www.filmomediepedagogik.se
Fyra manualer till de vanligaste och enklaste redigeringsprogrammen finns här
 Dokumentärfilm av Camilla Söderberg vid FilmStockholm.
 Digitala historier av Julia Granath vid Film i Skåne.
 Kortfilm av Tobias Berger vid Film i Värmland.
 Moviemaker IMovie, ”Manual för videoredigering” av Anna Sabelström.
https://www.studentlitteratur.se/#9789185407712/Kameran+g%C3%A5r
Kameran går – grundläggande övningar i praktisk filmkunskap. Författarna Agnes Larsson och
Monica Sällström beskriver hur man på ett enkelt och lustfyllt sätt ger eleverna en stabil grund att
stå på inför ett fullständigt filmarbete. Till varje moment finns flera färdiga bildmanus för
kopiering. För grundskolans senare del och gymnasiet.
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Festivaler, forum för unga
http://www.angelaget.nu/sv/skolfestivaler
Sveriges största dokumentärfilmfestival med unga filmskapare. Eleverna tar stort eget ansvar
och skapar kulturupplevelser som gör intryck på festivalbesökarna och väcker engagemang för
samhällsfrågor.
Inspiration/debatt
www.ur.se/Produkter/164723Jaktenpadetdemokratiskaklassrummet
Jakten på det demokratiska klassrummet. Hur ska det demokratiska klassrummet se ut i
praktiken? Ett URprogram som tar upp konkreta exempel från olika länder.
www.skolverket.se/jamstalldhet
Att arbeta med jämställdhet utifrån en filmupplevelse. Ett paket som består av en filmhandledning
till Hip hip hora, ett bildspel med filmklipp samt en liten instruktionsfilm.
http://www.kulturer.net/documents/bridging_hela.pdf
Bridging the distance, Elza Dunkels avhandling visar att barn klarar sig bra på nätet. Bygger på
intervjuer med 100 barn i åk 6. Bilden som kommer fram skiljer sig en hel del från mediernas
som rapporterar med negativa förtecken. Språk Engelska.
www.kunskapsmedia.se
Elektronisk mobbning. En film (19 min) som lär oss att undvika och förebygga elektronisk
mobbning som många utsätts för. Producerad av Färingsö Film och Kunskapsmedia AB. Info,
trailers, produktblad och studiehandledning. Sök emobbning.
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Material
www.fotofinnaren.se
Bildbank för skolbruk – är en ständigt växande bildbank som har kommit till för att lärare och
elever lätt ska kunna hitta bildmaterial att använda i undervisning och skolarbete. Bilderna får
användas fritt för skolbruk.
http://www.nok.se/Laromedel/GYVUX/Gymnasiet/Bild/Filmskolan/
Filmskolan av Johan Holmberg. Över 40 roliga filmlektioner på 2–6 sidor vardera som kan läsas
helt fristående. Varje lektion spinner runt ett tema, till exempel westernfilmer eller Stanley
Kubrick, och visar hur olika faktorer i samhället och tidsandan påverkar filmkonsten, Använd
boken som inspiration och faktabas eller som grundbok för eleverna. Texten finns även i
radioprogramform.

