
LÄRA MED FILM

- PÅ LEK OCH ALLVAR

FILMPEDAGOGISKT UTBUD I SKÅNE FÖR BARN OCH UNGA + PEDAGOGER (GÄLLER FR O M 2020)

Elever från Vegalyckan skola i Lund sänder rymdnyheter från 
Ystad Studios Visitor Center. Foto: Carolina Falk.
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Alla barn och unga har rätt till filmens språk. Film i Skåne 

arbetar på olika sätt för att barn och unga i Skåne ska få 

möta film och rörlig bild. Här ingår information till kommuner 

om skolbio och eget skapande med rörlig bild, rådgivning 

kring Skapande skola, samt förmedling av filmpedagoger för 

arbete i klassrummet och kompetensutveckling av personal. 

Film i Skåne driver också filmpedagogiska nätverk och 

pilotprojekt, arrangerar temadagar samt utvecklar pedagogisk 

verksamhet i Ystad Studios Visitor Center.

Konsulenterna Carolina Falk (Barn och Unga) och Jeanette 

Schjerva (Visning/Spridning/Skolbio) är kommunernas kontakt- 

personer för stöd och hjälp i utvecklingen av det medie-

pedagogiska arbetet. För hjälp med ansökan till Skapande 

skola film eller Svenska Filminstitutets Stöd till filmkulturell 

verksamhet kontakta Carolina Falk. Filminstitutets stöd 

kan även sökas av kommuner som vill komma igång med 

skolbio, då är det Jeanette Schjerva som är kontaktperson. 

Är du representant för en Kulturskola som vill starta upp 

filmverksamhet?  Läs mer på s 14.  Vill du boka vårt Pixel 

Pop-Up-paket? Se s 15. Läs mer om vår verksamhet på 

filmiskane.se och prenumerera gärna på våra respektive 

nyhetsbrev om Barn och Unga samt Visning och Spridning.

Film i Skåne Barn och Unga

Skapande skola 
Skapande skola syftar till att skolor och kommuner ska 
få möjlighet att arbeta mer med kultur där eleverna får 
möta professionella kulturutövare och själva 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 ansökningsför-
farande finns på Kulturrådets hemsida kulturradet.se

Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom 
Stöd till kommunal verksamhet i till exempel förskola, skola, kultur- 
skola och fritidsverksamhet 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 exempelvis fortbildning av personal. Två söktillfällen per år,  
i mars och i oktober. Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets 
hemsida filminstitutet.se under rubriken Sök stöd - Barn och unga.

Spelpedagog Oscar Wemmert och filmpedagog Mia Hulterstam testkör 
vårt nya koncept Skapa och berätta med animation och digitala spel på 
en skola i Eslöv. Läs mer om vårt frilansande nätverk Beställ en film-/
mediepedagog på s 8-9. Foto: Carolina Falk.

Flerårigt filmprojekt för ungdomar med funktionsvariation 
avslutas 2020, foto: Carolina Falk. Läs mer om våra möjligheter till 
utvecklingsprojekt och filmläger på s 12-13.

Åk 2  från Lund testar skolprogrammet Sänd rymdnyheter.  
Foto: Carolina Falk.

Gör film med din klass - 
i Ystad Studios Visitor Center!
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Mobila Cirkus Imago 
Film i Skåne har tagit fram flera koncept till det populära barnprogrammet 
Cirkus Imago producerat av Mint. På vår hemsida hittar du till exempel Skapa 
och berätta med digitala spel – Cirkus Imago. Men vi har även spelat in en 
scen med cirkusartisten Anna i Cirkus Imago inne tältet i YSVC och förberett 
så att du kan motspela mot Anna i en greenscreen. På så sätt ser det ut som 
att både du och Anna är i Cirkus Imagos tält – samtidigt. Smart va? Vill du 
boka Mobila Cirkus Imago? Kontakta: Carolina Falk carolina@filmiskane.se

Ystad Studios Visitor Center (YSVC) är ett upplevelsecenter  

för film - vägg i vägg med Film i Skånes professionella film- 

inspelningsstudio. Här erbjuds ett innehållsrikt utbud av 

upplevelser och lärande i filmens värld. Förutom strövtåg 

i scenografier och rekvisita från skånska film- och TV-

inspelningar, har Film i Skåne utvecklat färdiga program för 

skolor och andra grupper som vill fördjupa sig i filmproduktion.  

“Gör en deckarfilm”, “Sänd rymdnyheter” och “Sätt 

fart på fantasin - lär dig animera” är rubrikerna på de 

halvdagsprogram vi erbjuder i Ystad Studios Visitor Center. 

Ge din skolklass en rolig, lärorik och fördjupad upplevelse 

av att göra film i autentiska scenografier tillsammans med 

professionella filmpedagoger. 

Du bokar skolprogram hos Film i Skåne, Carolina Falk,  

tel 0707-479697 eller carolina@filmiskane.se

https://www.ystad.se/kultur/film-i-ystad/ysvc/skolor/

Ystad Studios Visitor Center drivs av Ystads kommun 

och Film i Skåne. Läs mer på: ysvc.se  

Ystad Studios  
Visitor Center

Våra stora greenscreen i Ystad Studios Visitor Center  
får alla att leka loss!  Foto: Carolina Falk.
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Gör en deckarfilm i Wallander-miljö  
(åk 5-gymnasiet)

Färdiga koncept på vår hemsida 
På Film i Skånes hemsida hittar du flera färdiga pedagogiska 
program som går att genomföra i klassrummet med vanliga 
ipads. De är utformade som lärarhandledningar med steg-för-
steg instruktioner. Det är fritt fram att använda alla koncep-
ten precis som de är eller så bokar du in en workshop med en 
frilansande film-/mediepedagog, läs mer på s 8-9. Vill du ha 
mer info? Kontakta: Carolina Falk carolina@filmiskane.

Nu kan ni göra ert eget Nyhetsprogram. Miljöerna utgörs av det unika  

rymdskepp som byggdes för inspelningarna av TV-serien ”Vid Vinter- 

gatans slut”, Cirkus Imagos kulisser samt vår greenscreen. 

TV-nyheter är ett inslag i vår vardag och ”omvärldsbevakning” är vanligt i 

skolorna. Här får eleverna lära sig hur inspelningen av ett nyhetsreportage 

går till genom att själva få prova på. Det slutgiltiga resultatet – vinjett med 

musik, presentation av programmet, påannonser, reportage, intervju eller 

dramainslag, och avslutande vinjett och namn på de medverkande – visas 

som avslutning på stor duk i studion och gruppen får den färdiga filmen 

med sig hem.

Tidsåtgång i studion: 4 timmar, medhavd lunch kan ätas på plats.  

Förberedelsetid i klassrummet krävs.

Ladda ner konceptet/lärarhandledningen på ysvc.se

För bokning och prisuppgift kontakta Carolina Falk, tel 0707-479697 eller 

carolina@filmiskane.se

Brottsutredningar har en väldigt tacksam dramaturgi, de har 

spänning, en naturlig uppbyggnad och ofta ett överraskande 

slut. Det kanske är just därför som det är så populärt med 

deckare. 

I Ystad Studios, som hyser riktiga miljöer ur Wallander-

filmerna, ska ni spela in er egen deckarfilm. Ett brott har 

begåtts och ni ska berätta hur det gick till, hur utredningen 

fortskrider och hur det löser sig. Filmen kommer bestå av tre 

scener, klassen delas in i tre grupper och respektive grupp 

producerar varsin scen i filmen. Den färdiga filmen blir cirka 

8-10 minuter.

Tidsåtgång i studion: 4 timmar, medhavd lunch kan ätas  

på plats. Förberedelsetid i klassrummet krävs.

Ladda ner konceptet/lärarhandledningen på ysvc.se

För bokning och prisuppgift kontakta Carolina Falk,  

tel 0707-479697 eller carolina@filmiskane.se

Sänd rymdnyheter från Pax rymdskepp – 
med inslag från Cirkus Imago (åk 1-7)

Skolprogram i Ystad Studios Visitor Center:

 Förinspelat material med cirkusartisten Anna i Cirkus Imago. Foto: Carolina Falk.

Rymdnyheterna sänds från Pax rymdskepp.  
Foto: Carolina Falk. 

Tystnad, tagning, inspelning pågår!  
Foto: Carolina Falk.

Ett av reportagen utspelar sig i Cirkus Imago- 
tältet. Foto: Carolina  Falk.

I polisscenografin kan ni göra er egen deckarfilm.  
Foto: Marita Johansen.

En vanlig dag på Wallanders poliskontor i YSVC...  
Foto: Marita Johansen.
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Boka ett besök med branschen 
Under rubriken ”Boka ett besök med branschen” på 
Film i Skånes hemsida samlar vi aktuella erbjudanden 
med klassrums-/arbetsplatsbesök där till exempel film- 
regissörer (som dokumentärfilmaren Malin Andersson 
på fotot ovan) eller dataspelskreatörer kan komma 
för att visa och prata om sitt yrke. Det kan också vara 
andra professionella inom film-och mediebranschen 
som erbjuder föreläsningar, fortbildning eller workshops. 
Boka ett besök med yrkesverksamma inom film-och 
mediebranschen helt enkelt!

Skräddarsydd kompetensutveckling 
Våra film-/mediepedagoger fortbildar gärna lärare, 
pedagoger och personal. Utbildningen kan hållas i 
Ystad Studios Visitor Center eller på valfri plats.  Kur-
serna kan innehålla exempelvis eget filmskapande, 
filmvisning med förslag på hur man kan skapa diskus-
sioner kring den aktuella filmens tema, teknisk utbild-
ning eller andra filmrelaterade koncept. Vi skräddar-
syr din kurs helt efter ditt önskemål och syfte!

Beställ en film-/mediepedagog
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/rörlig bild i ditt arbete kan du få stöd av en frilansande 

film-/mediepedagog.  

Film-/mediepedagogerna 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 hjälp av rörliga bilder såsom film och digitala 

spel. Film i Skånes nätverk av film-/mediepedagoger skräddar- 

syr upplägg efter skolors och andra gruppers önskemål. 

Utöver det har film-/mediepedagogerna vissa specialområden, 

som att göra animerad film, filma med mobilen, digitala spel, 

videokonst eller bearbetning från bok till film. 

De hjälper gärna till med att arrangera till exempel lokala  

Oscarsgalor där elevernas filmer och andra verk visas och 

prisas efter avslutat projekt. Dessutom hjälper filmpedago-

gerna till med att skicka in till festivaler som Pixel - Skånes 

filmfestival (s 15). Gå in på vår hemsida filmiskane.se och läs 

mer om dessa fantastiska film-och mediepedagoger. För råd 

och tips kring upplägg kontakta konsulent Carolina Falk  

carolina@filmiskane.se

Elever på Norrevångsskolan i Eslöv har workshop i animation och 
digitala spel med filmpedagog Mia Hulterstam och spelpedagog Oscar 
Wemmert. Ladda ner konceptet på vår hemsida eller boka direkt!

Filmpedagog Pia Ivarsson (första från vänster) och dokumentärfilmaren 
Malin Andersson (tredje personen från vänster) var pedagoger och 
konstnärliga ledare sommaren 2019 när Burlövs kommun tillsammans 
med Film i Skåne arrangerade filmläger för tjejer med ad(h)d i YSVC.  
Foto: Carolina Falk.

Filmpedagogerna Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko och Jim Nilsson  
lär ut animation på Kulladalsskolan i Malmö. På vår hemsida finns ett 
färdigt animationskoncept fritt att använda.
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Skolbio – se och samtala
Förväntningar, avbrott i vardagen, verklighetsflykt, tröst, 

förståelse, empati, nya insikter är bara ett fåtal av de ord som 

kan förknippas med en filmupplevelse. Att dessutom få den 

upplevelsen i grupp kan ge en otrolig effekt. Att prata om 

svåra ämnen utifrån filmens perspektiv gör oftast samtalen 

lättare. 

Har alla dessutom blivit förberedda om hur ett sådant fördju-

pat arbete ska gå till finns möjligheten till fantastiska samtal. 

Ett sådant fördjupat arbete kan uppnås genom Skolbio. På 

filmiskane.se hittar du tips & råd kring Skolbio, länkar till var 

och hur du kan hyra film och hålla i en visning. Konsulenten 

för visning/spridning/skolbio hjälper dig gärna: jeanette@

filmiskane.se

Att tänka på inför skolbio 

Hur ska filmen användas? Ska den kopplas till den ordinarie 

undervisningen? Är det tematik eller ämnesområde som 

styr valet? Var ska ni titta på filmen? I den lokala biografen/

visningsrummet eller i klassrummet? Vem ska välja filmen?

Hur ska eleverna bli delaktiga? Kanske kan filmen engagera 

mer om eleverna själva fått vara med i urvalet? Kan den 

lokala biografen vara en resurs i urvalet? Hur ska ni fördjupa 

er i filmen efteråt? Ska Svenska Filminstitutets handledningar 

användas? 

I sådant fall kan du få vägledning om hur du kan förbereda 

din klass inför filmvisningen och följa upp efteråt så att ni kan 

få en fördjupad upplevelse. På Filminstitutets hemsida hittar 

du filmhandledningar och annat användbart förberedelse-

material. Filminstitutet har även tagit fram en rad filmer för 

att inspirera till att starta skolbio. Filmerna visar hur skolbio 

vidgar världen och berör människor i olika åldrar. De är fria 

att användas på möten, webbsidor och sociala medier i 

anslutning till skolbioinformation och går även att ladda hem 

för biovisningsformat: filminstitutet.se

Tips: Filminstitutets Stöd till filmkulturell verksamhet barn 

och ungdom kan användas till att starta skolbio.

Pixel junior 2019 i Ystad Studios. Foto: Joakim Rang Strand.Avslutningsgala på Filmkollo 2019. Foto: Carolina Falk.
Varför inte lyxa till det med popcorn på er skolbiovisning?  
Pixel 2019, foto: Joakim Rang Strand.
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Filmläger och utvecklingsprojekt
Film i Skåne samverkar i utvecklingsprojekt för att stimulera 

och initiera filmverksamhet för barn och unga i de skånska 

kommunerna. Vi utvecklar även pedagogisk verksamhet i 

Ystad Studios Visitor Center. Sedan 2009 har vi varit med- 

arrangörer till filmläger/filmkollo i vår studio tillsammans med 

olika studieförbund. För den konstnärliga ledningen och det 

filmpedagogiska innehållet har vi använt oss av personer ur 

nätverket Beställ en film-/mediepedagog.

År 2013 arrangerade vi vårt första filmkollo för ungdomar 

med funktionsvariation. Efter önskemål från ungdomarna 

själva har vi drivit ett treårigt Filmprojekt för ungdomar med 

funktionsvariation som haft stöd av Statens Kulturråd.  

Sommaren 2020 avslutas det projektet. 

Vill du utveckla filmverksamhet för barn och unga? Är du 

intresserad av att samarrangera filmläger för barn och unga 

i din kommun eller i Ystad Studios Visitor Center? Kontakta 

konsulent Carolina Falk för stöd och råd. Vi stöttar bland  

annat Eslövs kommuns fleråriga projekt ”Hållbar lokal  

infrastruktur inom film och rörlig bild för barn och unga”  

som fick stöd av Region Skånes kulturförvaltning 2017. 

Vi har samarbetat med Burlövs kommun i projektet ”Det ni 

inte ser” som undersökte hur film kan användas för att lära 

och dela erfarenheter kring hur tjejer med ad(h)d och autism 

upplever skolan.  

Inom projektet genomfördes ett fokussamtal av Maria Söder-

ling, lektor med fokus på literacyutveckling, Burlövs kommun, 

med erfarna filmpedagoger kring film och lärande. Samtalet 

resulterade i en rapport som tillsammans med tjejernas filmer 

finns tillgängliga på:  

https://www.burlovevent.se/detniinteser/ 

Projektet sökte och fick stöd av Svenska Filminstitutet och 

genomfördes 2019.
Filmkollo i YSVC 2019, inspelning av matlagningsprogram pågår. 
Foto: Carolina Falk.

”Det ni inte ser” - rapportrelease och filmpremiär på Arlövs bibliotek 
18 september 2019. Foto: Carolina Falk.

Filmläger i Ystad Studios Visitor Center 
Är du intresserad av att arrangera filmläger för barn 
och unga i Ystad Studios Visitor Center? Film i Skåne 
har samarrangerat filmläger/filmkollo sedan 2009 i vår 
fina studio. All teknisk utrustning finns på plats, samt 
möjlighet till catering och övernattning. 

Filmkollot för ungdomar med funktionsvariation arrangerades 
tillsammans med Folkuniversitet år 2018. Foto: Carolina Falk.
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Film i Kulturskolan 
Film på Kulturskolans schema är på frammarsch i hela 

landet! Inte minst märks det på mängden ansökningar 

från Kulturskolor som söker Svenska Filminstitutets ”Stöd 

till Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom.” Även 

Statens Kulturråd har haft sökbara medel för musik- och 

kulturskolor som önskat bredda sitt utbud med film. 

Många kulturskolor i Skåne har rekryterat personal direkt 

från Film i Skånes nätverk Beställ en film-/mediepedagog. 

Gör det du också!

Film i Skåne Barn och Unga hjälper dig gärna med tips 

och idéer för att komma igång med film för musik- och 

kulturskolor som önskar bredda eller utveckla sin verk-

samhet. Gäller såklart även för studieförbund, bibliotek 

och andra verksamheter med pedagogiskt utbud för barn 

och unga. Kontakt: Carolina Falk carolina@filmiskane.se

På vår hemsida finns flera filmpedagogiska koncept fritt 

tillgängliga att hämta inspiration ifrån. Till exempel: Erövra 

kamerans språk - rapport & handledning för kulturskolor, 

framtagen av filmpedagog Mia Hulterstam.

Pixel Skånes Filmfestival
Skånes regionala filmfestival starta-

de 1996. Fokus är unga, oetablerade 

filmskapare och nya talanger, men 

festivalen välkomnar också den etablerade 

branschen. Pixels mål är att optimera de 

skånska filmresurserna och att lyfta skånsk 

film i Skåne, Sverige och världen. 

Förutom filmvisningar erbjuds inspirerande 

seminarier, Q&A med filmskapare och 

roliga aktiviteter för hela familjen på Ystad 

Studios Visitor Center.

Filmprogrammet är uppdelat i olika 

tävlingssektioner från Pixel Junior till klass 

4. Alla tävlar i sin ålderskategori med jurys 

från den professionella filmbranschen. Det 

prestigefyllda Pixel Talent Award värderas 

till ca 300 000kr och är det största priset 

som delas ut under festivalen. 

Pixel är även en regional uttagningsfestival 

till Novemberfestivalen i Trollhättan dit 

vinnarna i klass 2 och 3 direktkvalificeras 

och tävlar nationellt.

Sponsorer av priserna är skånska filmbolag, 

filmfestivaler och andra filmrelaterade 

verksamheter. 

För mer info se filmiskane.se/pixel och Pixel 

Skånes Filmfestivals Facebook-sida.

Spelkonsulent Barn och Unga
Barn och unga lägger mycket tid på spel i olika former.  

Projektet Spelkonsulent - Barn & unga handlar om att 

undersöka och skapa förutsättningar för utökad spel- 

pedagogik, spelkunnighet och eget spelskapande med 

och för barn och unga. Det handlar också om att lyfta 

fram spel som en egen kultur- och konstform. Projek-

tet drivs av Game Habitat och är initialt finansierat av 

Region Skåne, med förhoppning om fortsättning och att 

framöver bli en del av den ordinarie verksamheten.  

Kontakt: Oscar Wemmert oscar@gamehabitat.se 

www.gamehabitat.se

Noomaraton – tävlingen där alla 
gör film på tid!
Noomaraton är en nationell filmtävling på tid som 

arrangerats sedan 2000. Varje år tillkommer fler regioner 

som arrangerar sina egna uttagningar och numera är 

nästan alla regioner delaktiga i tävlingen. Reglerna är 

enkla; ett lag sätts samman av 1-4 personer, ni anmäler 

er till arrangörernas anmälningssida. En lördagsmorgon 

i september får ni ett sms med årets ramverk som inne-

håller ett tema, tre platser och tre föremål som måste 

finnas med i filmen. 24 timmar senare ska filmen vara 

klar och ha laddats upp till den regionala arrangören.  

En regional visning anordnas där den professionella juryn 

tillkännager de två vinnarna som bjuds på resa till Stock-

holm för att representera regionen och tävla nationellt.

I Skåne är det Film i Skåne, FilmCentrum Syd, Folkets Bio 

Malmö och ABF Skåne som arrangerar. Håll utkik efter mer 

info på www.noomaraton.se om du vill vara med och tävla.

Pixel Pop-Up
För att ge filmerna som tävlar i 

Pixel Skånes Filmfestival ett längre 

liv startades 2015 konceptet 

Pixel Pop-Up. Med ett färdigt 

program med tillhörande grafiskt 

material kan konceptet gästa 

andra kulturevenemang eller stå 

för sig självt i olika sammanhang. 

Programmet visar på en bredd hos 

de unga filmskaparna i Skåne och 

är tänkt att inspirera andra till att 

själva skapa och skicka in sina filmer 

till festivalen, men också få upp 

ögonen för kortfilmen i stort och 

kreativiteten som finns i regionen. 

Konceptet innehåller cirka en 

timme filmprogram med kortfilmer 

i olika genrer och inleds med årets 

vinjettfilm. Bokning sker genom 

mail till: jeanette@filmiskane.se

Pixelvinnare 2019. Foto: Joakim Rang 
Strand.

Pixel Junior2017. Foto: Astrid-Fridolf.

Workshop i teatersmink, Pixel 2019. 
Foto: Joakim Rang Strand.

Filmpedagog Maciej Kalymon från Beställ en film-/mediepedagog 
är numera anställd på Kulturskolan i Landskrona. Här visar han 
Landskronas fina inspelningsstudio. Foto: Carolina Falk.

http://filmiskane.se/pixel
http://www.noomaraton.se
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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 filmverksamhet 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 Visitor Center för barn och unga i 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 film-/mediepedagoger med olika inriktningar som kan 

skräddarsy ett film-/mediepedagogiskt arbete utifrån era önskemål eller erbjuda färdiga 

program för filmvisning, filmsamtal och eget film-/medieskapande. Vi tipsar om vilka stöd 

som kan sökas från Svenska Filminstitutet och Statens Kulturråd för kommuner och skolor 

som vill utveckla sitt filmpedagogiska arbete. På vår hemsida www.filmiskane.se hittar du mer 

information.

Intresserad? Kom gärna till oss med dina frågor! Tänk först igenom följande: 

• Vad önskar ni genomföra för film-/mediepedagogiskt arbete? 

• 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  

Konsulent Barn och Unga 

Film i Skåne 

e-post: carolina@filmiskane.se

Jeanette Schjerva  

Konsulent Visning/Spridning och Skolbio 

Film i Skåne 

e-post: jeanette@filmiskane.se

mailto:jeanette@filmiskane.se

