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Filmkunnighet 
– en framtidens färdighet
Ett av målen för den nya filmpolitik som träder i kraft 2017 lyder: Barn och unga har goda 
kunskaper om film och rörlig bild och möjlighet till eget skapande. Regeringen slår fast att den 
rörliga bilden idag är en självklar del i kommunikationen mellan människor och att film är en av 
de viktigaste konstformerna i vår tid.

På vilket sätt har denna förändring, som teknikutvecklingen gjort möjlig, präglat undervisningen 
i skolan? Rörlig bild är idag ett kommunikationsmedel med samma relevans som den skrivna 
texten. Och utvecklingen går bara framåt. Att barn och unga lär sig att använda detta universella 
filmspråk på ett etiskt och medvetet sätt är essentiellt. De behöver verktyg för att kritiskt 
analysera och skapa film och rörliga bilder.

Svenska Filminstitutet arrangerar fortbildning för pedagoger och producerar filmhandledningar 
för både spel- och dokumentärfilm. Filmupplevelsen är en utmärkt utgångspunkt för lärande inom 
många ämnen, men också för att uppfylla skolans uppdrag när det gäller värdegrund och över-
gripande perspektiv. Filmhandledningarna finns att ladda ned på Filminstitutets webbplats. Där 
finns också tips på hur man kan jobba på olika sätt med film i klassrummet, bland annat rapporter 
från Filminstitutets fem kompisskolor runt om i landet. I den här foldern kan du läsa mer om 
kompisskolorna och även få tips på andra verktyg som ger dig fortbildning kring rörlig bild. 

Läs mer om vårt arbete på filminstitutet.se/filmpedagogik 



Fira med Filmarkivet.se!
I år fyller Filmarkivet.se fem år.  Ta del av ett fantastiskt utbud svensk kortfilm där journalfilmer, 
valfilmer och reklamfilmer samsas med ett pärlband av fina fiktions- och dokumentärfilmer. Allt 
helt fritt att visa i klassrummet! Här hittar du filmiska fragment från filmens absoluta barndom 
fram till 1900-talets slut som tillsammans berättar om ett Sverige i förvandling och utveckling.

Kanalen ”Film för barn och unga” utökas i år med filmer som inte är tecknade, däribland den 
ljuvliga Fredens röst. Sedan tidigare finns här några av de bästa animerade filmerna som har 
gjorts i Sverige – från Aprikoser till Lilla grisen flyger. 

Filmerna på Filmarkivet.se utgör ett utmärkt komplement för den som vill arbeta med rörlig bild 
i undervisningen. Antingen ur ett filmhistoriskt perspektiv eller som ett sätt att åskådliggöra 
ämnen som exempelvis historia eller samhällskunskap. Som pedagog får du också hjälp av särskilt 
skrivna filmhandledningar, som exempelvis Att jobba med Filmarkivet.se. Här ges fördjupad 
kunskap, råd och tips på hur ni kan arbeta vidare i klassrummet. 

Välkommen till filmarkivet.se – en lustfylld och helt laglig webbplats för streamad film i skolan!
 
Filmarkivet.se
Filminstitutet.se/filmhandledningar

Foto: Smakprov från Filmarkivet.se



Rapport från: 
barnfilms ambassadören 
Två år som barnfilmsambassadör har rusat iväg. Hedersuppdraget som barnfilmsambassadör ser 
jag som möjligheten att förmedla konstnärlig film för barn och unga, men också att ge verktyg för 
analys till vuxna förmedlare. 

Tillsammans med Filminstitutet har jag skrivit ett manifest om barns rätt till dessa vidgade 
kunskaper och har tänkt ut spännande idéer för att få hela Sverige att satsa på film i skolan. 
Vi vill nå ut med nya konstarter, visa filmkoncept och konst för små barn, ordna hemliga 
barnfilmfestivaler och evenemang. Kort sagt: blåsa upp en storm av filmutopier med unga i fokus.

Film är den konstart jag själv och min generation formats mest av. Idag är rörlig bild än mer 
närvarande i form av alla de nya plattformar som finns med ett språk som barn och unga 
behärskar. Men de behöver hjälp att utveckla detta nya språk, att se igenom slappa stereotyper och 
få nya idéer. Hjälp att komma med egna bildberättelser. Skolan behöver ett nytt ämne: Se bild. 
Göra film. 

Att resa över Sverige innebär möten med dem som med kärlek och hängivenhet arbetar för och 
med skolbarn. Våra möten är fyllda av frågor. Vad kan barn och unga få ut av att se och göra film? 
Vad vågar vi visa?

Barn och deras förståelse är aldrig problemet. I de festivaler för ung film jag besökt och i de 
salonger jag suttit och andats med publiken eller diskuterat våld, censur och oro finner jag aldrig 
hinder. Öppenhet råder. Barnpubliken är estetiskt nyfiken. Det är de vuxna som behöver lugnas 
och peppas att tro på barnens omdöme.  

Mitt enkla råd till en skraj vuxen:
Visa det du själv tycker om, är engagerad i och vill prata med barnen om – för det märker de 
genast. Att du är med.

Trycket från barnpubliken är stort: Vi vill se vad ni ser. Vi har en ny exploderande bildvärld att 
göra begriplig. Att göra och se film är att vidga bildläsandet och erövra världen. 

Vi behöver sprida upplysning bland politiker och skolfolk kring vårt behov av att lära barn 
bildtänkande. Att inse värdet i filmpedagogik och, som i Filminstitutets kompisskoleprojekt, i att 
unga själva får göra film. Att upptäcka filmens magi, poesi och drama, tillsammans med oss vuxna.

/ Suzanne Osten



Suzanne Osten är, utöver legendarisk regissör, teaterchef och ivrare av barnens rätt till kultur, 
Sveriges – och världens! – första barnfilmsambassadör. Hon är särskilt utsedd av Svenska 
Filminstitutet med främsta uppdrag att värna om barnfilmen och höja dess status. 

Följ Suzannes blogg, hör henne föreläsa på våra skolbiodagar eller bjud in henne till ett samtal 
med dina elever!

Blogg: barnfilmsambassadoren.wordpress.com
E-post: barnfilmsambassadoren@filminstitutet.se

Foto: Karin Alfredsson



Kompisskolor  
– Filminstitutet i klassrummet
För att öka kunskapen om filmen som pedagogiskt hjälpmedel följer vi fem mellanstadieklasser 
spridda över hela landet och dokumenterar deras olika arbetsmetoder. De filmpedagogiska 
aktiviteter som klasserna engagerar sig i bygger på de tre olika ”s” man ofta talar om inom 
filmpedagogiken: se, samtala och skapa. Eleverna går nu in i sitt tredje och sista år! Under år 
ett fick klasserna gå mycket på Skolbio med fördjupade filmsamtal och regissörsbesök. Under år 
två arbetade de med dokumentärfilm – de har lärt sig de teoretiska grunderna, sett spännande 
exempel på bio och fått filmidéer från sin egen verklighet. Nu är det dags att låta fantasin flöda 
fritt och arbeta kring temat ”skräck”. Vi på Filminstitutet gör regelbundna besök i klassrummen 
och kommer att dokumentera kompisskolornas arbete i bild, text och film. Håll utkik på vår webb 
och på Facebook! Där kan du få handfasta tips om hur du och dina elever kan arbeta för att lära er 
mer om filmens språk och öka filmkunnigheten. 

De fem kompisskolorna är: Ringelskolan i Arvidsjaur, Näslundskolan i Hallstahammar, 
Nytorpsskolan i Göteborg, Björngårdsskolan i Stockholm och Backaskolan i Malmö. Projektet 
pågår 2014-2017 och vi följer klasserna under årskurs 4-6.

Filmvisning på Björngårdsskolan i Stockholm med 
elevernas egna filmer.

Filmverkstad på Näslundskolan.



Filmworkshop hos Backaskolan i Malmö.

Filmworkshop på Björngårdsskolan Studiebesök hos Studio Kronan i Luleå för klassen från 
Ringelskolan i Arvidsjaur.

Eleverna på Nytorpsskolan i Göteborg har lektion om 
dokumentärfilm.

Eleverna på Näslundskolan i Hallstahammar är ute och filmar.

Håkan Bjerkling på Backaskolan visar hur man filmar rörelse.

Foto: S
anna S

vanberg.



Ta del av det svenska 
barnfilmsarvet!
Har dina elever hört talas om Hugos och Josefins magiska vänskap? Vet de hur det kommer sig att 
Dunderklumpen blåste liv i Camillas leksaker och tog dem med på äventyr i de jämtländska skogarna? 
Hur ett barns familjeuppror såg ut på 70-talet? Vilka barn det var som kom från hela Europa efter 
kriget och hamnade i Seppan? Eller vem som hatar att vara ung i ”Fucking jävla Kukåmål”?

Det svenska barnfilmsarvet är en rik källa till glädje, kunskap och eftertanke för barn och ungdomar. 
En del av filmerna är tidlösa klassiker medan andra ger en värdefull bild av barndomen och samhället 
under en viss tid i Sverige. Många av filmerna är lika aktuella idag som när de hade premiär.

Det svenska barnfilmsarvet finns bevarat i Filminstitutets arkiv och nu digitaliserar och 
restaurerar vi filmerna för att åter göra dem tillgängliga för biografer och andra visningsfönster.

Flera av filmerna textar vi på svenska, till exempel den Shakespeare-inspirerade Resan till 
Melonia av Per Åhlin (1989), och Josef Fares uppväxtskildring Zozo (2005).

Som lärare kan du använda dig av Filminstitutets särskilda filmhandledningar för de 
digitaliserade barnfilmerna. De digitaliserade filmerna går att boka för skolbio. Fler filmer och 
handledningar tillkommer!
 
Läs mer och boka filmerna på filminstitutet.se/digitalafilmarvet 
Ta del av filmernas handledningar på filminstitutet.se/filmhandledningar

Seppan, av Agneta Fagerström-Olsson (1986)



Joe Hill (1971)
Bo Widerbergs finstämda berättelse om den svenske 
fackföreningskämpen och protestsångaren Joe Hills 
öde. Filmen blev en av svensk films dittills dyraste och är 
regissörens enda amerikanska film. Vi får följa Joe Hills 
bildningsresa över den amerikanska kontinenten liksom det 
politiska uppvaknandet hos en ung man och en ung nation.

Åk: 9 – gymnasiet

Förskoleklass – åk 1

Mamma pappa barn (1977)
Med en formsäker och humoristisk komposition bjuder 
Mamma pappa barn på en filmupplevelse utöver det vanliga. 
Från barnets perspektiv ser vi hur bisarr världen kan te sig 
ibland. Filmen ger också upphov till roliga och kreativa lekar 
och uppgifter i klassrummet och kan även användas som 
utgångspunkt för samtal om könsroller och barndemokrati.

Förskoleklass – åk 5

Barnen från Frostmofjället (1945)
En stark historia om flykt, mod och solidaritet – ämnen 
som i allra högsta grad är aktuella än i dag. Filmen ingår 
i Filminstitutets skolbioprojekt Boken på duken – en 
satsning på film som läsfrämjare i skolan. Som adaption är 
filmen intressant, inte minst genom att den bär tydliga spår 
av den tid den tillkom i.

Åk 1 – 5

Resan till Melonia (1989) Finns med svensk text
Ett sagoäventyr om två öar – den blomstrande grönsaksön 
Melonia och den av miljöförstöring förgiftade industriön 
Plutonia – som på ett poetiskt och lustfyllt sätt tar upp 
frågor om värnandet om vår miljö i förhållande till vår 
utveckling. Resan till Melonia är animatören Per Åhlins fria 
tolkning av William Shakespeares sista skådespel Stormen. 

Åk 6 – 8

Zozo (2005) Finns med svensk text
En film om en tioårig pojkes yttre och inre resa. Från 
inbördeskrigets Beirut, där han mister hela sin familj, till 
Sverige där han måste lära sig fungera i ett nytt komplicerat, 
socialt sammanhang. Sverige blir inte det paradis Zozo 
drömt om och filmen gör oss påminda om att det bakom 
flyktingstatistiken döljer sig dramatiska personliga öden.

Filmhandledningar till det svenska 
barnfilmsarvet
Här presenterar vi några av de filmer som har en filmhandledning och som är digitalt restaurerade 
av Filminstitutet. Alla går att boka för skolbiovisningar. 
För en komplett lista se filminstitutet.se/digitalafilmarvet.
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Pojken och världen (Brasilien, 2014)
Cacu är en pojke som bor med sina föräldrar där 
regnskogen börjar. När hans pappa åker till staden för att 
söka jobb åker Cacu efter för att hitta honom. Sökandet 
leder via en karnevalsk fantasivärld till stadens industrier 
och kåkstäder. Utan språkbunden dialog och med musik 
som sträcker sig mellan hip-hop och samba är Pojken och 
världen en film tillgänglig för alla åldrar.

Aktuella filmha ndledningar

Åk Förskoleklass – åk 5
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Åk 6 – gymnasiet 

6A (Sverige, 2016)
Efter skoldagens slut samlas en grupp föräldrar 
tillsammans med klassföreståndaren och tre elever för ett 
krismöte. Snabbt börjar föräldrar anklaga de närvarande 
eleverna för att mobba ut andra i klassen. Under mötets 
gång kommer mycket upp till ytan och olika tankar och 
känslor ventileras. Vem är offer och vem är förövare? Vem 
talar sanning? Och hur ska problemen i 6A kunna lösas?
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Åk 3 – 9

Flickan, mamman och demonerna (Sverige, 2016)
En film om en familj i kris, där den vuxna blir ett barn 
och barnet får agera förälder. Flickan, mamman och 
demonerna är berättelsen om Ti och hennes psykiskt 
sjuka mamma. Här skildras sorg, skräck och humor på ett 
modigt och färgstarkt sätt, men också barnets kärlek och 
lojalitet till sin förälder.Fo
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Åk 6 – gymnasiet

Pojkarna (Sverige, 2016)
En film om mörker och smärta, men också en tribut till 
växandets magi och vänskapens kraft. En oförutsägbar 
filmisk berättelse om identitetssökande baserad på 
Jessica Schiefauers prisbelönta roman med samma namn. 
Ur gemenskapen i ett växthus bultar längtan, men även 
vrede och frustration över påtvingad könsnormativitet.Fo

to
: F

ol
ke

ts
 B

io

Åk 1 – 3

Den lille prinsen (Frankrike/Kanada, 2015)
Baserad på Antoine de Saint-Exupérys barnbok från 1943 
med samma namn, en av de märkligaste och samtidigt 
mest spridda barnböckerna i modern tid. Den drömska 
texten har här fått fantasifullt animerad form där vi får vi 
följa piloten och den lille prinsens äventyr genom en liten 
flickas insikter om vad som verkligen är viktigt i livet.Fo
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När Marnie var där (Japan, 2014)
Anna fördriver tiden med att dagdrömma, övertygad om 
att hon står utanför den osynliga cirkeln som de flesta 
människor tillhör. Då träffar hon Marnie, en flicka som inte 
dömer utan låter henne vara precis som hon är. De två 
blir snabbt vänner, men det är något med Marnie som är 
annorlunda. En film om vänskap, minnen och att upptäcka 
sig själv.

Aktuella filmha ndledningar

Åk 6 – gymnasiet
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Åk 6 – gymnasiet

Den unge Zlatan (Sverige, 2016)
Berättelsen om Zlatan Ibrahimovic innan han blev ”Ibra” 
med en hel värld. En kaxig supertalang från Rosengård: 
lika karismatisk som briljant, men med en vrede inom sig 
ständigt på gränsen att explodera ute på planen. Den 
unge Zlatan är en film om en ung fotbollsbegåvning som 
med rätt stöd från omgivningen blivit en av världens bästa 
fotbollsspelare.
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Åk 6 – gymnasiet

Suffragette (Storbritannien, 2015)
Utifrån kvinnorna på ett tvätteri i sekelskiftets London 
fångar Suffragette en dramatisk tid i kvinnorörelsens 
historia. Centralpersonen Maud genomgår en omvälvande 
förändring när hon dras in striden för kvinnlig rösträtt. 
Filmen skildrar vanmakten när orden tar slut och våld ter 
sig som enda vägen, även när det kräver stora offer.Fo
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Åk 7 – gymnasiet

Mustang (Turkiet/Frankrike, 2015)
En upplyftande film om motstånd, systerskap och 
frigörelse. Mustang handlar om fem systrar i en turkisk 
by vid Svarta havet starkt präglad av hederskultur. Efter 
att ha agerat osedligt i familjens tycke börjar systrarnas 
frihet kringskäras allt mer. En film som tematiserar det 
högaktuella ämnet om unga kvinnors rätt att bestämma 
över sina liv, kroppar och sin sexualitet.
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Åk 6 – gymnasiet

Martha & Niki (Sverige, 2016)
På scen är Martha och Niki världens tightaste dansduo. 
Tillsammans blir de också de första kvinnorna att vinna 
världsmästerskapet i streetdance, tävlingen Juste Debout. 
Men om dansen går enkelt är deras vänskap desto mer 
komplicerad. Martha & Niki är en hyllning till dansen, 
vänskapen och hiphopen.Fo
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Vill du veta mer om hur Filminstitutet arbetar med barn och unga?
Besök filminstitutet.se/filmpedagogik

Samverkan med Sveriges regioner
Filminstitutets filmpedagogiska arbete bedrivs i nära samverkan med nitton regionala 
resurscentrum. De har alla i uppdrag att lokalt stödja och utveckla arbetet med film, både 
i skolan och på fritiden.

Välkommen att kontakta oss:
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/region

Sök ekonomiskt stöd till 
filmkulturell verksamhet för 
barn och unga!
Genom Filminstitutets stöd kan du utveckla arbetet med film och rörlig bild i din skola, 
kultur skola eller fritidsverksamhet. Vi ser gärna projekt med fokus på integration och 
språkutveckling för barn och unga som flytt till Sverige! Sista ansökningsdatum är 
15 oktober och 31 mars.

Ansökningsblankett och riktlinjer finns på filminstitutet.se/filmpedagogik.

Filminstitutets uppdrag är att stödja produktion av ny film, distribution och 
visning av värdefull film, bevara och tillgängliggöra filmarvet och representera 
svensk film internationellt. 

Svenska Filminstitutet
Box 271 26, 102 52 Stockholm
Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1
Telefon: 08-665 11 00
filminstitutet.se 


