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1. INLEDNING
Denna studie har företagits som underlag till samarbete mellan Film i Skåne, regionalt resursoch produktionscentra för film och video i Skåne, och Högskolan Kristianstad, Institutionen för
Humaniora och Samhällsvetenskap (HUSA), som är parterna i detta projekt. Projektet har

genomförts med medel från Svenska Filminstitutet som ett av 18 projekt för att fördjupa
samarbetet mellan regionala utvecklingscentrum vid högskolor för lärarutbildningar och
regionala resurscentrum för film och video.
Svenska Filminstitutet har erhållit medel från Utbildningsdepartementet för att utveckla
arbetet med att öka kompetensen om film och medier i skolan. Medlen ska användas för att
främja samverkan mellan regionala resurscentrum vid lärarutbildningar på högskolor och
universitet (ibland kallade RUC) och regionala resurscentrum för film och video.
Kommunernas önskemål skall ligga till grund för kompetensutvecklingsinsatser kring film
och medier för lärare.
Våren 2001 fördelade Svenska Filminstitutet, i samråd med Skolverket, två miljoner kronor
till 18 samverkansprojekt i 15 län. Film i Skåne är även delaktig i ett liknande projekt med
annan inriktning i samarbete med Malmö Högskola, där projektet administreras av
högskolan.
2. BAKGRUND
Fortbildning för lärare i film och media har bedrivits både av Film i Skåne och Högskolan
Kristianstad utifrån olika förutsättningar och infallsvinklar. Gemensamt för insatserna har från
fortbildarnas sida varit en strävan att ge lärare de verktyg som behövs för att själva bedriva
film- och medieundervisning i klassrummet. Rent allmänt kan konstateras att många av de
lärare som idag verkar ute i länets skolor saknar tillräckliga kunskaper för att undervisa elever
i rörlig bild, samt att man ännu inte tillägnat sig "verktygen" för att använda sig av rörlig bild
som läromedel och metod. Kraven på att lärare även ska behärska området film och medier
har ökat, inte minst efter det att kursplanerna för grundskolan nyligen reviderats, och numera
tydligt betonar mediernas och den rörliga bildens roll och betydelse inom flera skolämnen.
I Regeringens proposition 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning (LUP), betonas
betydelsen av massmedier och informationsteknik för den nya lärarutbildningen i ett särskilt
avsnitt. Förutom de mer allmänt hållna inslagen vad gäller massmedias roll i
demokratiprocessen, hävdas det att "[l]ärarutbildningen bör vara ett föredöme när det gäller
användningen av media och IT som lärande verktyg och visa på de möjligheter dessa ger för
lärandet samt för lokal utveckling" (s. 64). Vidare framhåller LUP att "[l]ärarutbildningen bör
visa hur massmedia och IT kan användas som läromedel" (s. 65).
Mot bakgrund av detta ville parterna i projektet se över det utbud av utbildning i media och
rörlig bild som idag bedrivs av Högskolan Kristianstad, inom grundutbildningen för lärare,
fortbildning och fristående kurser och sedan utifrån det formulera framtida behov. I det
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sammanhanget bör också samarbetsmöjligheter med existerande filmverksamheter inom
Kristianstads kommun beaktas.
Parterna ville också arbeta fram ett förslag till kompetensutveckling i rörlig bild som
pedagogisk metod, som syftar till att ge yrkesverksamma lärare, lärarstuderande och övriga
intresserade en fastare grund att stå på när det gäller att själva undervisa i, och använda sig av,
rörlig bild i sin yrkesutövning. Eventuell samverkan med andra högskolor, liksom innehåll,
antal högskolepoäng och studietakt skall om möjligt preciseras. Rollfördelningen mellan
Högskolan Kristianstad och Film i Skåne bör klargöras. Till grund för formuleringen av en
gemensam kompetensutvecklingskurs inom området, gjordes denna studie i tre kommuner i
Skåne.

3. STUDIEN
Upplägg och genomförande
Undersökningen har företagits under september - december 2001. Arbetsinsatsen har utförts
under 16 veckor på halvtidstjänst av projektanställd, med regelbunden diskussion och
uppföljning av Film i Skånes Film- och biografkonsulent Anna-Karin Dahlin.
En arbetsgrupp bildades, bestående av:
Ledningsgrupp:

Anna-Karin Dahlin
Film i Skåne
Film- och biografkonsulent, vVD, Handledare för studien

Jan Andersson
Högskolan Kristianstad
Prefekt på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HUSA)

Arbetsgrupp:

Lisa Nyed
Film i Skåne
Projektledare för RUC-projektet

Håkan Sandgren
Högskolan Kristianstad, HUSA
Universitetslektor i svenska, inriktning litteraturvetenskap
Ledamot i nämnden för lärarutbildningen

Lasse Östman
Högskolan Kristianstad, HUSA
Adjunkt i Bild o Form (inkl videoteknik)

Fredrik Holmberg
Film i Skåne
Pedagogiskt ansvarig
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Till detta knöts en referensgrupp av yrkesverksamma lärare ur Film i Skånes kontaktnät och
några lärare i de tre kommuner undersökningen gällde.
Arbetsgruppen har haft diskussionsmöten för planering av samarbete inom olika områden och
hur samarbetet skall ta sig uttryck. Mötena har klarlagt organisationernas arbetssätt och
respektive kompetenser. Under samtalen har diskussionen lett fram till ett intentionsavtal för
framtida samarbete inom film och rörlig bild som kompetensutveckling och inom
lärarutbildningen.
Beskrivning av studien
Under studiens genomförande har projektledaren intervjuat representanter för fyra nivåer i
de undersökta kommunerna under hösten 2001. Frågorna har generellt handlat om vilka ev.
kompetensutvecklingsinsatser som har gjorts inom området, vilka behov som finns samt vilka
resurser som finns att fördela och hur beslut om fortbildning tas.
De fyra nivåer som har kontaktats är:
•
•
•
•

Politisk nivå: Barn- och Utbildningsnämndens ordförande
Skolchef och/eller Pedagogisk chef/ fortbildningsansvarig för skolor i kommunen
Rektorer på tre skolor per kommun (för olika åldersgrupper)
Ett antal lärare per skola, samt en referensgrupp av lärare i Film i Skånes regionala
nätverk.

Dessutom kontaktades lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund genom deras
kommunrepresentant i de fall förbunden fanns representerade i kommunen.
Totalt har intervjuer företagits med 19 personer.
En presentation av studien och exempel på frågeställningar har skickats till personerna före
intervjutid bokats. Svaren har inte behandlats kvantitativt utan ligger till grund för den
beskrivning som följer i rapporten samt sammanfattas i bilaga 2.
Vår ambition var från början att låta studien täcka fler kommuner än tre. Efterhand visade det
sig att det inte fanns någon person centralt i kommunerna som hade kontroll och ansvar för
kompetensutveckling av lärare och måluppfyllelse i förhållande till kursskrivningar, utan det
var nödvändigt att vända sig till flera instanser i en och samma kommun för att få en bild av
hur det fungerar. Detta gjorde att vi av tidsskäl fick begränsa studien till tre kommuner.
Vi gjorde också valet att göra kvalitativa intervjuer istället för att skicka ut en enkät, eftersom
vi bedömde att arbetstrycket på skolorna är så pass stort att ifyllandet av en enkät riskerar att
komma i andra hand. Dessutom har man inte någon verklig kontroll över om det är rätt person
som fyller i uppgifterna, eller om enkäten överlåts till någon annan att svaras på. En personlig
kontakt, där vi också har möjlighet att beskriva och svara på frågor om studien och samtidigt
väcka nyfikenhet och medvetenhet om att en kompetensutvecklingskurs är under planering,
bedömdes som en mer verkningsfull modell.
I något fall var det svårt och tidskrävande att få samtalstid med för undersökningen viktiga
personer i kommunerna. Stora organisatoriska frågor i kommunen eller tidsbrist för arbete
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med saker som inte hörde till löpande verksamhet var de främsta orsakerna. Detta har lett till
att intervjuperioden av studien har fått sträckas ut under längre tid än planerat.
Syfte och mål
Avsikten med studien var att kartlägga behov och önskemål i kommunerna av
kompetensutveckling för lärare inom området film- och rörliga bilder i undervisningen.
Utifrån resultatet initieras kompetensutveckling.
På detta sätt fördjupas samarbetet mellan regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan
Kristianstad, HUSA (Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap), lärarutbildningen
på Högskolan och Film i Skåne.
Studien har som mål att beskriva hur kommunerna går tillväga för att genomföra de
förändringar som Skolverket har beslutat om, i och med att film och media fått en större tyngd
i de reviderade kursplanerna från år 2000. Vidare utreds hur initiativ till, och medel för,
kompetensutveckling för lärare beskrivs i de kommuner som undersöktes.
Tre kommuner av olika storlek, Kristianstad, Hässleholm och Bromölla kommun studerades.
Både Hässleholm och Bromölla ligger nära Kristianstad och kommunikationerna med tåg och
buss är goda. Genom undersökningen öppnade vi upp för frågan kring behov av
kompetensutveckling för lärare i kommunen.
Frågeställningar
Frågeställningarna avsåg att ta reda på följande:
•

Hur stor är medvetenheten om den starkare ställning som film och rörlig bild har i skolan,
i och med att kursbeskrivningarna är ändrade fr o m 2000? Hur har skolorna tillgodogjort
sig informationen?

•

Vad gör man i dagsläget för att uppfylla kursbeskrivningarna?

•

Har man fått påstötningar från lärarhåll om att fortbildning inom film/rörlig bild behövs?

•

Inom vilka områden har man satsat på kompetensutveckling?

•

Hur ser beslutsprocessen ut i kommunen för kompetensutveckling inom skolan för lärare?

•

Går det någon gång ut "påbud" från kommunens sida om att man skall arbeta med vissa
områden och prioritera dessa för fortbildning?

•

Vad är kostnadsramarna för kompetensutvecklingsinsatser?

•

Hur bör en fortbildning vara konstruerad och vad bör den innehålla för att uppfylla
kommunernas / skolornas / lärarnas behov?

•

Hur bör en fortbildning ligga tidsmässigt och hur lång bör den vara?
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4. SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNUNDERSÖKNINGEN

BROMÖLLA
Invånare: ca 12000
Huvudorten har en biograf, Filmpalatset
Skolbio: Ja, för åk 7-9

Bromölla kommun administrerar kompetensutveckling centralt. Den största anledningen till
det är att med en liten kommun skulle det bli så lite medel om det spreds ut per anställd lärare,
och små skolor skulle inte ha möjlighet att göra något med kvalitet. Det finns dock ingen
centralt placerad person som har överblick över utbildningsutbudet, utan skolorna uppmuntras
till att själva ta initiativ till, och söka medel för kompetensutveckling från skolchefen enligt
uppställda mål för verksamheten och skolans behov. Större kompetensutvecklingsinsatser
som berör fler skolor brukar man diskutera i den s k ledningsgruppen, som är ett nätverk med
alla 12 rektorer. Ledningsgruppen träffas ca 1 gång i veckan men har inte beslutande funktion.
Rektorerna beskriver modellen som bra och flexibel, där man både kan agera och planera
självständigt på skolan och ha möjlighet att lätt samarbeta med andra skolor.
Denna modell gör att det egentligen inte finns några ekonomiska restriktioner för fortbildning
och det uppstår sällan klagomål på resurserna (även om de naturligtvis inte är mycket stora).
Bromölla har generellt sett hög kompetens i lärarkåren (få obehöriga lärare), hög lärartäthet
och relativt välbeställt med pengar för skolan. En av skolorna, Dalaskolan Södra, kommer
under nästa år vara med i ett Mål 3 projekt med stöd från EU för att formulera
kompetensutvecklingsmål mm.
Bromölla kommun har inte arbete med film eller rörlig bild beskrivet i sin skolplan. Medier
beskrivs i följande citat: "Massmedias roll i samhället skall uppmärksammas för eleven".
En kompetensutvecklingsdag med grundläggande filmanalys och studie av populärfilm har
genomförts av Film i Skåne när kommunens skolbioprojekt startade upp. Biografen
Filmpalatset rymde alla lärare under denna kommunövergripande fortbildningsdag, som gav
en uppskattad introduktion till populärfilmsanalys. Dock har det varit upp till var och en om
skolorna har arbetat vidare med detta inom undervisningen.
Ett par av skolorna, Humleskolan och Dalaskolan Södra är mycket intresserade av att kunna
utveckla sitt arbete med film och rörlig bild i undervisningen. På dessa skolor finns ett antal
lärare som är drivande och rektor är positiv till att följa upp och bredda intresset.
Humleskolan har tankar på att kunna utveckla en profil som "kulturskola" - en skola där man
satsar på att involvera kulturpedagogik i undervisningen.
Bromölla kommun har ett flexibelt system för att bestämma kompetensutveckling, men de
korta insatser inom film/rörlig bild som erbjudits den större delen av lärarkåren har möjligen
inte varit en tillräcklig grund att stå på i arbetets förlängning i klassrummet. Inom
ledningsgruppen finns möjligheter att diskutera fram en långsiktig plan för vad man vill inom
området och vad för slags insatser som krävs.
__________________________________________________________________________________________
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HÄSSLEHOLM
Invånare: ca 49000
Huvudorten har en biograf, Park, inrymd i Hässleholm Kulturhus
Skolbio: Ja

Hässleholms kommun har organisatoriskt, verksamhets- och ansvarsmässigt strävat efter en så
hög grad av decentralisering som möjligt. Detta innebär att då det gäller att tolka, tydliggöra
och uppfylla kursplanen ligger detta arbete på den enskilde pedagogen och arbetslaget. Rektor
har ansvaret för kvalitetsarbete, utvärdering och måluppfyllelse inom sitt område eller enhet.
Utifrån områdenas lokala utvecklingsmål och prioriteringar läggs kompetensutvecklingsinsatserna fast med hänsyn till budget. Den enskilde arbetstagaren har ett eget ansvar för sin
kompetensutveckling, berättar Göran Elvirsson, utvecklingsledare på Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommunens skolplan har inga formuleringar om film/rörlig bild eller media. Plan för
kompetensutveckling finns under avsnittet "Personal" med underrubrik "åtgärder".
Där står bl a:
"Kompetensutvecklingen ska stödja det pågående förändringsarbetet och inriktas mot arbete i
arbetslag.
Personalens yrkeskunskap [ska] utvecklas. Detta gäller främst inom områdena informationsoch kommunikationsteknik (IKT), naturvetenskap och teknik samt språkutveckling."
(Skolplan, en plan för utveckling och lärande i Hässleholms kommun sida 12).
IKT står inte närmare definierat, men i kontexten nämns endast IT. IKT som begrepp
involverar annars även film/rörlig bild.
Kommunövergripande genomförs större prioriterade utbildningar i form av högskolekurser.
De genomförs för att nå ökad måluppfyllelse utifrån den kommunala skolplanens mål. Barnoch utbildningsnämnden beslutar om en utvärderingsplan där de områden som särskilt
behöver insatser för att nå måluppfyllelse beskrivs.
Göran Elvirsson, hänvisar till AV Media Skåne (som är ett kommunalförbund mellan 11
kommuner och ligger i Hässleholm) för kompetensutveckling inom området rörlig bild. Men
enligt uppgift från AV Media Skåne har efterfrågan varit liten under de senaste åren. De har
ingen filmpedagog, dock är deras IT-pedagog är anlitad. AV Media Skåne ser sin egen roll
som tillhandahållare av filmer och undervisningsmaterial med möjlighet att ge viss teknisk
hjälp.
Den decentraliserade modellen för kompetensutveckling skall uppmuntra personalen att ta en
aktiv del i sin egen kompetensutveckling och vara rättvis (d v s samma summa till alla), men i
Hässleholms kommun varierar svaren på hur stor summan är: mindre än 1000 kr - runt 2000
kr per person och år. Det har inte varit möjligt att belysa otydligheten i detta inom denna
studies ram.
Hässleholm har ett skolbioprojekt som når alla skolor i kommunen. Det är ett bra
samarbetsklimat mellan förvaltningar och kultursekreterare Elisabet Ekwurtzel samarbetar
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ofta med Barn- och utbildningsförvaltningen kring aktiviteter i kulturhuset. När
skolbioprojektet startade upp anordnades en introduktion i filmanalys med Fredrik Holmberg
från Film i Skåne som gästande föreläsare. Arrangemanget var uppskattat och samlade 70
deltagande lärare. Film i Skåne har även förlagt en heldag med filmvisningar och seminarier
för lärare m fl i regionen, till Kulturhus Hässleholm.
I arbetet med att lokalt tolka och anpassa kursplanerna har Barn- och utbildningsförvaltningen
centralt anordnat s k Pedagogiska caféer. Det är framförallt ett kommunövergripande
samarbete att anpassa undervisningen konsekvent genom grundskola och gymnasieskola samt
en uppskattad möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan "fåämneslärare" som t ex bildlärare. De
Pedagogiska caféerna har vilat under hösten 2001, p g a satsningar på annan verksamhet. Men
att Pedagogiskt café kan vara en viktig mötesplats för diskussion om kompetensutvecklingsbehov exemplifierar Göran Elvirsson med att en beställning av uppdragsutbildning på
Högskolan Kristianstad kom fram ur behov som uttrycktes på pedagogiskt café när Matte/NO
ämnessatsningen betonades.
Pedagogiskt café med tema film/rörlig bild skulle kunna vara en start för att visa på
förändringarna i kursskrivningarna och möjligheterna med att använda film/rörlig bild som
metod i undervisning inom olika ämnen. Då skulle även kompetensutvecklingsbehov kunna
definieras.
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KRISTIANSTAD
Invånare: ca 74000
Huvudorten har en biograf, Kosmorama, samt Filmmuseet som hör till Regionmuseet i Kristianstad där det
även finns en biograf (29 platser).
Filmriket på kulturhuset Barbacka erbjuder kursdag i praktisk videoteknik för skolklasser.
Skolbio: Ja

Kristianstad kommun har än så länge ingen formulering om rörlig bild/film eller medier i sin
kommunala skolplan, men BUN-ordförande Heléne Svensson tror att det kommer att skrivas
in något till nästa mandatperiod. Skolbiosamordnare Anna-Britta Bromander är i full gång
med att formulera mål. Skolplanen beskriver IKT, informations- och kommunikationsteknik,
men inom det området beskrivs endast tillgång till dator och e-post.
Medel till kompetensutveckling finns i huvudsak decentraliserat ute på skolorna. Till vissa
kommunövergripande projekt, t ex demokratiprojektet som man har arbetat framgångsrikt
med sedan 1999, finns medel centralt.
Kommunen finansierar nu själv skolbion i Kristianstad efter projektåren med stöd av Svenska
Filminstitutet. Skolbion har blivit mycket uppskattad av elever och lärare, och har skapat ett
sug efter mer kunskap hos lärarna. Skolorna har vid flera tillfällen anordnat aktiviteter och
temaarbeten med utgångspunkt från filmvisningar och filmveckor med tema. Fortbildning har
skett inom ramen för skolbion för 25 lärare under våren 1999. Träffarna låg en gång varannan
vecka under tre hela kvällar, samt med en hel lördag. Omdömet var gott i Film i Skånes egen
utvärderingsenkät efter kursen trots att den ägde rum under deltagarnas fritid.
Heléne Svensson nämner speciellt att hon anser film/rörlig bild och media vara ett viktigt
område som hon gärna vill uppmuntra inom skolan. När det gäller kompetensutvecklingsinsatser rent allmänt anser hon att behov och kvalitet är det viktigaste - det går inte att sätta
några definitiva kostnadsramar.
Ulf Stenåsen, rektor på Christian IV gymnasieskola arbetar parallellt med en utredning för att
undersöka och skapa nätverk för kulturpedagogik i kommunen. Han vill utöka samarbetet
mellan olika förvaltningar (Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur och Fritidsförvaltningen).
Leif Alftén, rektor på Fröknegårdsskolan, upplever att det generellt sett är dålig spridning av
information om ändringar i de statliga styrdokumenten. Mycket överlämnas till de
kommunala politikerna att ha en plan för. Styrdokumenten betyder å andra sidan något först
när skolorna behöver tyngd bakom en satsning av något slag som skolan själv vill genomföra.
Dokumenten betyder inget i sig för verksamheten om ingen har en vilja och motivation till
förändringar, menar Leif.
Sverker Hagman har tillträtt som utbildningschef i Kristianstad under hösten 2001. Han skulle
gärna vilja introducera någon resursperson med kulturpedagogisk utbildning i Kristianstad.
Det kan vara en filmpedagog som går ut på skolorna och arbetar med både lärare och elever.
Från sin tid på Rosengård i Malmö har han goda erfarenheter från att ta in experter på
__________________________________________________________________________________________
sida 9 / 14

Projektrapport Film i Skåne och Högskolan Kristianstad, HUSA

kulturområdet in i skolans verksamhet. Han vill också bygga upp möjligheterna att själv göra
film ute i skolområdena.
Den ideala bilden är, enligt Sverker Hagman:
•
•
•

Att enskilda lärare kan starta projekt på sin skola och få extra medel till det.
Skolcheferna kan starta projekt eller satsningar på övergripande nivå.
Den centrala nivån tillsätter en kulturpedagog och gör större pedagogiska insatser.

Sverker Hagman önskar att Film i Skåne och Högskolan Kristianstad, när den nya
organisationen inom skolan i Kristianstad har fallit på plats, lägger upp en uppdragsutbildning
i film och rörlig bild, tillsammans med skolcheferna i ledningsgruppen. Han vill göra en plan
för insatser som sträcker sig under några år framåt och ge en kurs åt ett mindre antal lärare.

__________________________________________________________________________________________
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5. KOMMUNERNAS ÖNSKEMÅL OM KOMPETENSUTVECKLING
Generellt är det så att de lärare och rektorer som på något sätt har egen erfarenhet av vad
arbete med film/rörlig bild kan ge som metod i skolundervisningen är positiva och önskar
fördjupning, medan det är svårare för de som inte har så stor erfarenhet att uttrycka några
önskemål inom området.
Att en kompetensutvecklingskurs upplevs som nyttig är det viktigaste - att kursen håller en
hög kvalitet och kan uppfylla varje skolas behov.
Nästan samtliga tillfrågade ger uttryck för ett intresse för området och en del har fått
förfrågningar från sin personal om kompetensutveckling eller utökat arbete med film/rörlig
bild och medier i skolan. De känner dock en viss frustration över svårigheten att prioritera
detta område när kraft får ägnas åt organisatoriska förändringar och att bearbeta lärarnas
sociala roll. Kopplingen till att film och rörlig bild kan användas som ett pedagogiskt verktyg
för att fördjupa arbetet med diskussioner om skolans sociala roll, arbete med moral och etik
och samarbete i projekt görs inte automatiskt.
Akademiska poäng
Resonemanget kring nytta och nödvändighet av att en kompetensutvecklingskurs ger
akademiska poäng varierar. För vissa lärare och t ex representant för fackförbunden för lärare
är det viktigt att kompetensutveckling ger akademiska poäng, medan rektorerna understryker
att nyttan och innehållet är betydligt viktigare. En aspekt är att de större satsningarna där
centrala medel har varit inblandade oftast har haft koppling till någon högskola.
Akademiska poäng betyder mindre för de lärare som redan har en lång akademisk utbildning
bakom sig.
Omfattning
Alla de kommuner som studien omfattade har haft någon kompetensutveckling av Film i
Skåne, men omfattning och längd har varierat. Vilken omfattning man skulle önska på en ev
kommande kompetensutveckling varierar från person till person och beror på hur den egna
undervisnings/skolsituationen ser ut. Likaså varierar önskemålen om när en kompetensutveckling bör ligga. De lärare som har stort personligt intresse är beredda att offra fritid,
medan rektorerna i vissa fall poängterar att kompetensutveckling bör ligga inom arbetstiden
för att inte slita på personalen. Generellt är det v. 44 som står till förfogande för kompetensutveckling.
I mindre kommuner som Bromölla har man en fantastisk möjlighet, med ett flexibelt system
och korta beslutsvägar, att planera och samordna kompetensutveckling för flera skolor
tillsammans.
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Resurser
Systemet för fördelning av resurser till kompetensutveckling varierar också från kommun till
kommun. I vår studie hade samtliga kommuner policyn att initiativ till kompetensutveckling
bör komma från de enskilda lärarna. Det finns ingen person på central nivå i någon av
kommunerna som har överblick över kompetensutvecklingsutbudet.
Resurserna för kompetensutveckling varierar men ligger i genomsnitt runt 2000 kr per person
och år i de fall (Kristianstad och Hässleholms kommun) man har en individuell pott. För
större satsningar behövs centrala medel. Ingen av kommunerna har uttryckt att film/rörlig bild
är ett område som inte är intressant för kompetensutveckling, även om Kristianstad kommun
är mest entusiastisk.
För att kompetensutveckling skall komma till stånd på bred front krävs troligen centralt
riktade pengar till detta för att komplettera de medel som finns på skolorna. För att de nya
kursskrivningarna från 2000 skall uppmärksammas på alla plan i kommun och skola så att en
kompetensutvecklingsinsats skall få maximal verkan krävs troligen att en kommun eller ett
antal rektorer går in som aktiva beställare av en kommungemensam kurs. Då finns
möjligheter att påverka innehåll utifrån beställares prioriteringar och alla parter vet vad de får,
och hur de vill använda kunskapen.
Slutsats
Skolverket har formulerat ambitioner med film- och mediaområdet utan att stödja med
erbjudande av kompetensutveckling, riktlinjer eller medel för att kommunerna/skolorna skall
kunna uppfylla kursskrivningarna.
För att få maximal behovsanpassning av kompetensutveckling verkar den mest
tillfredsställande modellen för alla parter vara en kurs som utförs som uppdragsutbildning.
Kristianstad kommuns skolchef Sverker Hagman, har i studien uttryckt önskemål om detta.
De övriga kommunerna, Bromölla och Hässleholm, har forum där kompetensutvecklingsinsatser kan diskuteras och önskemål kan uttryckas. Framförallt i Bromölla finns ett intresse
från lärare och rektorer om utvecklade kompetensutvecklingsinsatser inom film/rörlig bild.

6. FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintliga resurser
Högskolan Kristianstad har stora möjligheter att samarbeta med Skolbion i Kristianstad
(samarbete med Skolbion sker redan på högskolans kurs för blivande svensklärare, där
studenter brukar delta i filmvisningar för eleverna under höstens Filmvecka). Filmmuseet i
Kristianstad är inrymt i Sveriges första filmateljé och har även en biograf för 35 mm, 16 mm
film och video med 29 platser. Filmriket på Kulturhuset Barbacka i Kristianstad erbjuder stora
möjligheter att studera praktiskt videoarbete och animationsarbete med barn och ungdomar.
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I regionen erbjuds redan nu kurser inom området film - media - mediepedagogik av ett antal
aktörer, som lärare kan anmäla sig till själva, eller som en skola kan beställa:
Film i Skåne

Erbjuder en längre kurs per termin för verksamma lärare samt
seminarier och kursdagar i filmpedagogik i samarbete med skolor
och kommuner.

Högskolan Kristianstad

Erbjuder två 10p fristående kurser under vt samt ht 02:
Filmiskt berättande (riktad till verksamma lärare), vt 02 (ht 02)
Filmvetenskap (allm) planerad till hösten 02

Malmö Högskola

Berättandets former 10p (allm), vt 02
De rörliga bilderna - estetik, kultur och didaktik, 1-10p
(allm),vt 02
De rörliga bildvärldarna, 11-20p (allm), vt 02
Medieanalys, 10p (allm), vt 02

Lunds Universitet

Filmvetenskap, 1-80p (allm) vt 02
Litteratur och film i samtiden, 10p (allm),
hålls på Campus Helsingborg ht 02
TV-mediet i samhället, 20p (allm),
i samarbete med Institutionen för Medie- och
kommunikationsvetenskap ht 02

Kulturskolor/kulturhus

På några kulturhus i regionen finns möjlighet att göra praktiska
workshop-aktiviteter med video för barn och ungdomar. Bl a
kulturhuset Barbacka i Kristianstad erbjuder utbildningsdag för
lärare inom den egna kommunen.

På olika sätt innebär detta att den enskilde pedagog som har ett stort eget intresse i att lära sig
mer om film och video har möjlighet att fortbilda sig på sin fritid eller med viss
kompensation från skolan. Men för att kunna uppfylla behoven i och med de nya
kursskrivningarna från 2000, samt ge möjlighet för ett mer genomgående arbetssätt i skolan
där film och rörliga bilder blir ett pedagogiskt arbetssätt som också ges möjlighet att
praktiseras i skolan, behövs något som möjliggör en mer planerad och genomgripande
aktivitet inom en kommun eller ett antal skolor.
Konklusion av möten med Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad har under senvåren och hösten 2001 fått ägna mycket tid och kraft till
den egna verksamheten med kursplaner och innehåll i den nya lärarutbildningen som fick
arbetas fram under väldigt kort tid. Film i Skånes pedagogiskt ansvariga, Fredrik Holmberg,
arbetar halvtid med den filmpedagogiska hemsidan filmpedagogik.nu. Dessa faktorer
tillsammans har bidragit till att en konkret utformning av en kompetensutveckling i
samarbete mellan Film i Skåne och Högskolan Kristianstad inte har kunnat färdigställas under
hösten 2001, utan fått skjutas till våren.
Dock har det fortsatta samarbetet formulerats i ett intentionsavtal för år 2002 (se bilaga 1).
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BILAGOR
Bilaga 1
Intentionsavtal angående samarbete 2002
Bilaga 2
Anteckningar från intervjuerna
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