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LÄRA MED FILM
– på lek och allvar
Utbud för barn och unga + pedagoger

Läsåren 
2016 – 2017

Deltagare på Kulturkampen 2013 filmar på Ystads sandstrand.  
Fotograf  Olof Marnung är filmpedagog och konstnärlig ledare på filmlägret.
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”Det är inte så svårt 
att vara kreativ”
-Deltagare på filmkollot för unga människor med funktionsnedsättning i Ystad Studios 2013. En 
dokumentation av filmkollot gjordes av Maria Söderling fil. lic., högstadielärare. Forskningsfält:  
Hur elever läser film och hur svenskämnet kan förvalta elevernas filmläsning. Rapporten med titeln 
”Det är inte så svårt att vara kreativ” finns att ladda ner på Film i Skånes hemsida filmiskane.se.
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Film i Skåne Barn och Unga

Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
Stöd till kommunal verksamhet i t ex förskola, skola och fritids-
verksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till 
kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga 
bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola 
för t ex fortbildning av personal. Två söktillfällen per år, i mars 
och i oktober. Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets 
hemsida filminstitutet.se under rubriken Våra stöd.

Skapande skola
Skapande skola syftar till att skolor och kommuner ska få möjlig-
het att arbeta mer med kultur, ge eleverna möjlighet att få del 
av olika kulturformer, möta professionella kulturutövare och att 
själva få ägna sig åt kreativt skapande. Stöd till Skapande skola 
söks en gång om året – i februari – av skolans huvudman. Mer 
information kring Skapande skola och ansökningsförfarande finns 
på Kulturrådets hemsida kulturradet.se.

Skapa egna filmer  i rymdskeppet 
från SVT:s barnserie  Pax Jordiska 
äventyr. Skeppet används i  Ystad 

Studios Film Camp se sid 6-7. 

Var med i ett pilotprojekt ”Lära 
med film och digitala spel” och 

jobba med temat i SVT:s drama-
serie ”Drakhjärta”, se sid 8.

Skapa egna leranimationer med 
Dancinganimation, se sid 9.  
Regissörerna bakom ”Snipp Snapp 
Snut ”tillika filmpedagoger i 
nätverket Beställ en filmpedagog 
se sid 9.
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Film i Skåne Barn och Unga  arbetar på olika sätt för 
att barn och unga ska få möjlighet att se, skapa och 
reflektera kring samt visa upp sina egna rörliga bilder – 
oavsett var i Skåne man är bosatt. Under 2016 får Film 
i Skåne projektbidrag från Kultur Skåne för att göra en 
förstärkt satsning på Eget Skapande Barn och Unga – 
film, digitala spel och transmedia (se sid 4). Den förstärkta 
satsningen innebär bland annat att vi numera är två 
konsulenter, Carolina Falk och Jeanette Schjerva som 
arbetar på Film i Skåne Barn och Unga. Jeanette Schjerva 
är även festivalchef för Pixel – Skånes Filmfestival 
som i år firar 20 år (läs mer på sid 11). Vi är dessutom 
stolta medarrangörer till Skolbiodagen, Filminstitutets 
dag om film i skolan under BUFF filmfestival (buff.se).

Film i Skånes konsulenter på Barn och Unga jobbar med 
att informera om skolbio och förmedla filmpedagoger 
för kompetensutveckling och arbete i förskola, skola, 
kulturskola och fritidsverksamhet. Konsulenterna ansvarar 
även för det mediepedagogiska nätverket i Skåne, med 
bland annat frilansande film-och mediepedagoger, 
kommunala mediecentra och AV-centraler. Konsulenterna 
är kommunernas kontaktperson för stöd och hjälp i det 
mediepedagogiska arbetet och för ansökan till bland 
annat Kulturrådets Skapande skola-stöd för att jobba 
med film och Svenska Filminstitutets Stöd till film-
kulturell verksamhet (se nedan).
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Film i Skåne får projektbidrag från Kultur Skåne för att 
förstärka barn och ungas eget skapande inom området 
film, digitala spel och transmedia. Film i Skåne har 
sedan tjugo år tillbaka utvecklat regional filmpedagogisk 
verksamhet. Samtidigt har kommunernas bibliotek, 
skolor och studieförbund behov av ytterligare kompetens 
och stöd för insatser när det gäller barn och ungas eget 
skapande inom film, digitala spel och transmedia. Det 
innebär att det bland annat kommer att finnas medel 
att söka för dessa ändamål.

Medlen ska gå till att:
• stimulera kommuner, bibliotek och folkbildning att 

verka för utveckling av film och rörlig bild med fokus 
på eget skapande

• bredda Skånes filmpedagogiska verksamhet så att 
den också inkluderar digitala spel och transmedia

• stimulera spridning och tillgängliggöra pedagogiska 
projekt inom film, digitala spel och transmedia med 
fokus på eget skapande.

Aktörer som vill göra insatser inom dessa områden  
kan vända sig till Film i Skånes kontaktperson  
Carolina Falk, Konsulent barn och unga, på e-post 
carolina@filmiskane.se

Film, digitala spel och transmedia

Barn och Ungas 
Eget Skapande
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Ystad Studios
En av Skandinaviens största filmstudior drivs av Film i Skåne 
och är belägen på det gamla regementsområdet i Ystad. Här 
produceras både reklam-, TV- och filmproduktioner. Bland 
inspelningarna kan nämnas de engelska och svenska versio-
nerna av Mankells Wallander, SVT:s dramaserie Bron, SVT:s 
barnprogram Cirkus Imago, Drakhjärta och Vid Vintergatans 
slut (rymdskeppet används i Ystad Studios Film Camp).

Ninjat LAN som hölls i Ystad Studios 2016 
lockade drygt 400 ungdomar, enligt plats-
chef Jack Löfving, från Cineteket (se sid 6).
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Skapa film med Pax i Rymdstudion i 
Ystad Studios Film Camp. 

Kombinera gärna ett besök i Ystad Studios Film Camp med 
Cineteket – Ystads eget besökscentrum för film och granne 
med Ystad Studios! Här finns filmrelaterade aktiviteter för 
alla åldrar. Förutom att erbjuda rundvandring i de egna  
lokalerna, kan man få guidade turer i Ystads Studios,  
se Ystad i Wallanders fotspår och boka en busstur i  
Wallanderland. Läs mer på ystad.se/cineteket eller kontakta 
Cineteket på cineteket@ystad.se. 
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Eget Skapande i Ystad Studios Film Camp

Gör ett eget nyhetsreportage - i vår greenscreen väljer du själv bakgrundsmiljö.

Lär dig animera - endast den egna fantasin sätter gränser för vad som kan skapas. 
”Beställ en filmpedagog” (s9) kan ta emot grupper i Ystad Studios Film Camp men även 
komma ut till din skola och hålla i en workshop. Foto från filmen ”Snipp Snapp Snut” av 
Dancinganimation, filmpedagoger och filmskapare. Producerad av Anagram Film & TV  
i samproduktion med Dancinganimation, Film i Skåne och Sveriges Television.

Program
Nyhetsreportage: Årskurs 5–9 + gymnasiet.
Lär dig animera: Alla åldrar.
Skapa film med Pax: Förskolan samt åk F-9.
Sätt ihop eget program med filmpedagoger: Alla åldrar.
Målgrupp: Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek,  
kulturskolor, personalgrupper med flera. 
Upplägg: Bokas och planeras i samråd med  Film i Skånes 
konsulenter Barn och Unga.

Film i Skåne erbjuder Ystad Studios Film Camp – möj-
ligheten för grupper att själva få prova på att göra film. 
Rekvisita och scenografi finns på plats för att användas 
i besökarnas filmskapande. Till sin hjälp har man profes-
sionella filmpedagoger och filmskapare.

Film i Skåne har tre färdiga halvdagsprogram – Nyhets-
reportage, Lär dig animera och Skapa film med Pax – 
som lämpar sig väl för alla grupper som vill fördjupa sig 
i filmproduktion. För skolor börjar förarbetet i klass-
rummet. Där gör man gruppindelning, fördelar de olika 
rollerna som ingår i ett filmteam och skriver manus 
tillsammans. Till sin hjälp har lärarna/pedagogerna en 
detaljerad handledning både för förarbetet och för det 
som kommer att ske i studion. I studion är filmpedago-
gerna ansvariga för själva undervisningen och lärarna 
hjälper till genom att föra gruppens arbete framåt.

Att få arbeta i en riktig filmstudio, med rymdscenografi från 
Vintergatan-serien, är något som verkligen uppskattas. 
Det är en storslagen upplevelse och det är inte helt 
ovanligt att eleverna visar upp nya oanade förmågor. 

Besöket i studion tar cirka tre timmar inkluderat film-
premiär. Gruppen får med sig sitt färdiga material hem. 
Filmpedagogerna skräddarsyr gärna ett besök i Ystad 
Studios Film Camp utifrån era önskemål. Läs mer på 
filmiskane.se.
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Lära med film och digitala spel 

Dagens samhälle kräver digital kompetens och det är 
skolans uppgift att förse eleverna med detta enligt 
läroplanerna. Men det finns även vinster ur ett bredare 
perspektiv. En av de viktigaste uppgifterna vi har när 
vi arbetar med barn och unga är att hjälpa dem hitta 
sin inre glöd – sin passion – och hålla den vid liv. Film 
och digitala spel är många barn och ungas passion, vi 
vuxna behöver få verktyg för att kunna stötta och hålla 
deras intresse levande men även för att kunna vägleda 
och hjälpa dem att kunna kritiskt granska, sortera och 
reflektera över sina intryck. 

I samarbete med MINT AB, Ozma Speldesign, Gameflame 
och andra duktiga skånska kreatörer kommer vi att 
utforma flera olika pilotprojekt i satsningen på barn och 
ungas eget skapande - film, digitala spel och transmedia. 
Vi kommer även att erbjuda fortbildning för pedagoger 
som vill lära sig mer om hur man kan analysera och 
prata om innehållet i film och digitala spel med sina 
elever, men framförallt hur man kan hjälpa barn och 
unga att skapa sina egna filmer och digitala spel. Är du 
nyfiken och vill veta mer? Vill du vara med i ett pilot-
projekt? Läs mer på vår hemsida filmiskane.se.

MINT AB har producerat dramaserien Drakhjärta för SVT Barnkanalen. 
Nisse 11 år har förlorat sin mamma, i dramaserien får vi följa hur han 
med hjälp av draken Harry kommer vidare i livet. Berättelsen är baserad 
på en bokserie av Anna Erhling, i höst kommer långfilmen och nu 
bjuder vi in dig att tillsammans med oss göra egna filmer, digitala spel 
och transmediala berättelser utifrån temat i Drakhjärta. MINT AB i 
samarbete med Gameflame utvecklar pilotprojekten. Gameflame har 
lång erfarenhet av att producera digitala spel för barn. Tillsammans 
med MINT AB kommer de att erbjuda workshops för klasser/grupper i 
Barn och Ungas Eget Skapande – film, digitala spel och transmedia. 

”Vem sätter spelets regler?” Ozma Speldesign erbjuder fortbildning 
och workshops för pedagoger i hur man tänker spel och hur man kan 
utmana det faktum att spelregler ofta speglar normerna i samhället. 
Målet är att uppmärksamma och ifrågasätta rådande spelregler och 
på det viset både lära sig om hur spel fungerar och om hur normer 
fungerar.

För att boka pilotprojekt, fortbildningar och workshops gå in på 
filmiskane.se eller kontakta Film i Skåne Barn och Unga konsulent 
Carolina Falk carolina@filmiskane.se Ozma Speldesign erbjuder fortbildning och workshops för  

pedagoger, personalgrupper med flera.
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Filmpedagog – ett stöd i undervisningen

Att använda sig av media i undervisningen gör eleverna 
mer engagerade och utvecklar deras bild- och filmspråk 
på ett naturligt sätt. Om du som lärare/pedagog vill 
jobba mer med film i ditt arbete kan du få stöd av en 
frilansande filmpedagog.

Filmpedagogerna har stor erfarenhet av att hålla i 
filmvisning, analys och eget skapande med barn och 
unga. De erbjuder även kompetensutveckling för vuxna 
som själva vill lära ut med filmens hjälp. Film i Skånes 
nätverk av filmpedagoger skräddarsyr upplägg efter 
skolor och andra gruppers önskemål. Utöver det har 
filmpedagogerna vissa specialområden, som att göra 
animerad film, filma med mobilen, videokonst eller 
bearbetning från bok till film. Filmpedagogerna har 
genom nätverket tillgång till teknisk utrustning, som 
en klassrumsuppsättning iPads, flyttbar animations-
utrustning och bärbara datorer.

De hjälper gärna till med att arrangera t ex lokala Oscars-
galor där elevernas filmer visas och prisas efter avslutat 
projekt. Dessutom hjälper filmpedagogerna till med  
att skicka in till festivaler, exempelvis Pixel – Skånes 
filmfestival (se sid 11). Filmpedagogernas kontakt- 
uppgifter samt individuella presentationer finner du  
på filmiskane.se.

Filmpedagog Pia Ivarsson lär ut redigering för ungdomar med funktionsnedsätt-
ning i Ystad Studios Film Camp.

Filmpedagog Anna Lönn Franko visar hur enkelt det är att skapa cutout  
animationer med en ipad och papper. Samtidigt som hon visar prov på film-
pedagogernas fantastiska förmåga att anpassa sig efter olika förutsättningar,  
som här där en stol får fungera som ett bord, på Malmö stads inspirationsdag för 
Skapande skola.

Program: Beställ en filmpedagog
Målgrupp: Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, kultur-
skolor, personalgrupper mfl.
Upplägg: Bokas och planeras direkt mellan beställare och 
filmpedagog. För rådgivning kontakta gärna Film i Skånes 
konsulenter Barn och Unga. Filmpedagogernas kontakt-
uppgifter samt individuella presentationer hittar du på 
filmiskane.se under Barn och Unga, Beställ en filmpedagog.
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Kulturkampen – filmläger i Ystad 
Studios Film Camp med ABF Skåne
ABF Skåne i samarbete med Film i Skåne anordnar årligen 
ett filmläger för ungdomar, där syftet är att deltagarna ska 
lära sig mer om hur man kan uttrycka sig med hjälp av film. 
Deltagarna äter, sover, lever, andas film – och lär sig film-
skapandets grunder – genom både praktiska och teoretiska 
övningar på plats i studion. På ABF Skånes hemsida kan du 
läsa mer om filmlägret och anmäla dig.

Kompetensutveckling för 
pedagogisk personal
Våra filmpedagoger fortbildar gärna lärare, pedagoger och 
personal. Utbildningen kan hållas i Ystad Studios Film Camp 
eller på valfri plats.  Kurserna kan innehålla exempelvis eget 
filmskapande, filmvisning med förslag på hur man kan
skapa diskussioner kring den aktuella filmens tema, teknisk 
utbildning eller andra filmrelaterade koncept. Vi skräddarsyr 
din kurs helt efter ditt önskemål och syfte!

Film är ett bra sätt att skapa fördjupning i ett ämne i skolan. 
Vare sig det handlar om historia, religion, nutida händelser 
eller relationer kan filmvärldens olika teman frammana 
diskussioner i klassrummet. Att tillsammans se en film är 
en upplevelse i sig. Att därefter begrunda meningen och 
upplägget, hur temat och historien uppfattades av var och 
en i klassen, är en viktig uppföljning.

Film i skolan kan innebära många bra saker. I dag har många 
av Skånes 33 kommuner en aktiv skolbioverksamhet som 
gör att kommunens barn och unga får möjlighet att se film 
där den gör sig bäst - på biografen. Andra kommuner saknar 
biograf men har genom avtal med sin AV-central eller annan  
distributör såsom FilmCentrum eller Swedish Film tillgång 
till att visa film i skolan eller annan lokal t ex på biblioteket. 
För skolor eller kommuner som vill utveckla sin verksamhet 
med filmvisning för barn och unga går det att söka stöd (se 
sid 3) från Svenska Filminstitutet (SFI). Filmvisning kan även 
ingå i ett Skapande Skola-projekt. På SFI:s hemsida kan du 
dessutom hitta över 300 filmhandledningar som kan vara 
bra att ha som stöd till filmvisning och efterföljande diskussion 
med elever. Här finns även tips och information om skolbio 
samt andra mediepedagogiska projekt och satsningar. 

Visa film i klassrummet eller 
på biograf
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Pixel – Skånes Filmfestival firar 20 år!Noomaraton  
– tävlingen där man 
gör film på tid

Den nationella filmtävlingen Nooma-
raton har arrangerats i Sverige sedan 
2000 och genomförs nu i 15 regioner.
Reglerna är enkla: man får vara max 4 
personer i laget. Klockan 9.00 en lör-
dagsmorgon i september får man för-
utsättningarna i form av ett tema, tre 
föremål och tre platser som ska vara 
med. 24 timmar senare ska filmen 
vara färdigredigerad och ha lämnats in 
till den regionala uttagningen. Två lag 
från varje region går sedan vidare till 
Riksfinalen i Stockholm.

Film i Skåne, FilmCentrum Syd och 
ABF Skåne arrangerade för första 
gången Noomaraton i Skåne 2012. 
Håll utkik på våra hemsidor eller 
anmäl till någon av organisationerna 
om du vill vara med och tävla.

Festivalen startade år 1996 och har 
sedan dess vuxit i både anseende och 
storlek. Från att ha varit en festival 
för unga oetablerade filmskapare är 
Pixel idag både en festival för nya 
talanger och för den mer etablerade 
branschen. Dessutom rymmer Pixel 
idag också både kort- och långfilm. 
Festivalens mål är att optimera de 
skånska filmresurserna och att mani-
festera skånsk film utåt – i världen 
och Sverige – såväl som inåt – i Skåne.
Förutom film erbjuder Pixel aktuella 
seminarier, spännande gäster, work 
in progress, presentationer, Pixel 
Auktionsförrättning samt Pixel Junior, 
med filmer gjorda av ungdomar under 
16 år.

Pixel filmprogram är indelat i olika 
tävlingssektioner, alla sammankopp-
lade med den professionella skånska 
filmbranschen. Det prestigefulla priset 
Pixel Talent Award är Sveriges tredje 
största kortfilmspris och har tidigare 
vunnits av Caroline Eriksson, Caroline 
Ingvarsson, Ninja Thyberg och Jenifer 
Malmqvist, som med stor framgång 
rest runt och visat sina filmer på  
festivaler i världen.

Pixel är en regional uttagningsfestival 
till Novemberfestivalen i Trollhättan, 
dit vinnarna i tävlingsklasserna 2 och 
3 (16-26 år) direktkvalificerar sig.
Samarbetspartners i priserna är flera 
skånska bolag, filmfestivaler, studie-

förbund och andra filmverksamheter. 
För att kunna anmäla film till Pixel 
krävs att man är boende och verksam 
i Skåne, har genomfört sin inspelning 
i Skåne, eller har en stark anknytning 
till regionen.
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Lära med film – på lek och allvar

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att främja film-
verksamhet i Skåne. I denna utbudskatalog kan du läsa mer om den delen av vår verksamhet som 
riktar sig till barn och unga samt pedagogisk personal. Du kan läsa mer om vilka färdiga program vi 
erbjuder i Ystad Studios Film Camp för barn och unga i förskolan, skolan och på fritiden. Vi tipsar om 
skånska filmarbetare och utvecklare av digitala spel som gärna kommer ut till skolorna och pratar om 
sitt arbete samt håller i kreativa workshops med eleverna. Vi presenterar frilansande filmpedagoger 
med olika inriktningar som kan skräddarsy ett filmarbete utifrån era önskemål eller erbjuda färdiga 
program för filmvisning, filmsamtal och eget filmskapande. Vi tipsar om vilka stöd som kan sökas 
från Svenska Filminstitutet och Kulturrådet för kommuner och skolor som vill utveckla sitt film-
pedagogiska arbete. På vår hemsida filmiskane.se hittar du mer information.

Intresserad? Kom gärna till oss med dina frågor! Tänk först igenom följande:
 
• Vilka program är ni intresserade av?
• Ska programmet anpassas efter eget upplägg? Vilka särskilda önskemål har ni?
• Vilka förkunskaper har deltagarna och pedagogerna?
• Hur många grupper är ni? Vilken ålder?
• När ska det genomföras? Ange gärna flera datumförslag.
• Vad får det kosta? Ta med alla kringkostnader.
 
Skicka in en bokningsförfrågan och beskriv era önskemål så återkommer vi med förslag  
– ange kontaktuppgifter och kommun/skola!

Carolina Falk   Jeanette Schjerva 
Konsulent Barn och Unga  Konsulent Barn och Unga/Pixel Skånes Filmfestival
Film i Skåne   Film i Skåne
e-post: carolina@filmiskane.se e-post: jeanette@filmiskane.se
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