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Att erbjuda alla barn och unga ett rikt filmutbud är ett av Svenska 
Filminstitutets viktigaste uppdrag. Likaså att ge alla möjlighet att tidigt 
i livet använda rörliga bilder i undersökande och gestaltande syfte. 

Det här är en uppföljning av den Handlingsplan för barn och unga 
som Filminstitutet tog fram för åren 2012–2014 och vars mål  
i huvudsak har uppnåtts. Ändå återstår mycket att göra på området 
och därför behövs nu nya mål att arbeta mot. Den här handlings
planen tar sin utgångspunkt i två av artiklarna i FN:s deklaration om 
barnets rättigheter.

Ur Artikel 31:  
”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till 
fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 
konstnärlig verksamhet (…).”

Ur Artikel 13:  
”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet (…) att oberoende av territori
ella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla 
slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat 
uttrycksmedel som barnet väljer.” 

Det råder konsensus om att barn och ungdomsfilm är viktigt – ändå 
tas den sällan på samma allvar som film för vuxna. Därför är vårt 
över gripande mål att höja dess status så att den blir allas angelägenhet. 
Detta måste göras med en rad olika medel på en rad olika arenor – det 
behövs information, samtal och forskning – och här bör Filminstitutet 
gå i bräschen.

Därför:

• tillsätter vi en filmambassadör för barn och unga med uppgift att 
öka intresset för den högkvalitativa barn och ungdomsfilmen;

• kommer vi varje år att arrangera seminariet ”Bobo” i anslutning till 
Internationella barnrättsdagen samt ytterligare minst ett evenemang 
med fokus på barn och ungdomsfilm;

• ska vi bredda och fördjupa vårt samarbete med universitet och 
högskolor i syfte att främja forskning och kunskap om barn  
och ungdomsfilm.

Att alla barn och unga har rätt att uppleva och  
uttrycka sig via filmen är en självklarhet för 
Svenska Filminstitutet. Här sammanfattar vi de 
närmaste årens viktigaste insatser för att främja 
och tillgängliggöra filmkulturen för barn och 
unga i Sverige.



2. Stärka den svenska 
barn- och ungdoms-
filmen
Sverige har i en internationell 
jämförelse en imponerande 
barnfilmstradition. Den svenska 
barnfilmen har i ett historiskt 
perspektiv gjort sig känd för sin 
experimentlusta, sin höga 
kvalitet och sina starka barn
karaktärer. Filminstitutets mål är 
att återigen göra den svenska 
barn och ungdomsfilmen 
angelägen, viktig och intressant 
för såväl den unga publiken som 
för filmbranschen. Vi vill visa på 
dess möjligheter snarare än dess 
begränsningar.

Därför:

• avsätts medel för en särskild 
satsning på barnfilmer med hög 
grad av samtidsrelevans, 
kvalitet och nytänkande;

• kommer vi att arbeta för att 
förstärka barn och ungdoms
perspektivet på landets 
praktiska filmutbildningar;

• öppnar webbplatsen  
filmarkivet.se en kanal för barn 
där de kan se för dem relevanta 
kortfilmer ur den svenska 
filmhistorien.

4. Öka den film-
pedagogiska  
verksamheten
Biobesök är den populäraste 
kulturaktiviteten bland tonåringar 
i Sverige i dag och film och andra 
rörliga bildmedier hör till de vik  
tigaste kommunikationsformerna 
för barn och unga. Därför är det 
viktigare än någonsin att tidigt 
lära sig mediekritiska förhåll
ningssätt. Filmpedagogik är en 
lustfylld och effektiv metod som 
Filminstitutet främjat sedan mitten 
av 80talet. Ändå saknas på 
många håll de kunskaps mässiga 
förutsättningarna för att till fullo 
utnyttja filmen som lärandemedel.

Därför:

• genomför vi projektet  
”Kompisskolor” som under tre  
år följer fem klasser i syfte att 
utveckla den film pedagogiska 
verksamheten i hela Sverige;

• kommer vi att erbjuda en årlig 
fortbildning för filmpedagoger 
och initiera en webbaserad 
filmpedagogisk kurs för lärare;

• utökar vi antalet årliga utbuds
dagar för lärare, skolbiblioteka
rier och fritidspedagoger till fem 
på olika orter runtom i landet.

3. Ge alla barn och 
unga möjlighet till 
eget filmskapande
Att använda film som ett sätt att 
uttrycka sig är i dag en rättighet 
för barn och unga – men 
långt ifrån en självklarhet. 
Tillgången till teknisk utrustning 
och kompetens varierar kraftigt 
över landet. Även mellan 
åldersgrupper, kön och socio
ekonomiska grupper finns 
tydliga skillnader. Filminstitutet 
vill att alla barn och unga ska ha 
chansen att utforska filmens 
uttrycksformer såväl i skolan 
som på fritiden. För det krävs en 
offentlig beredskap på lokal, 
regional och nationell nivå. 

Därför:

• stärker vi samarbetet med 
landets kulturskolor i syfte att 
erbjuda fler barn och unga 
undervisning i filmskapande;

• kompletterar vi den årliga 
inspirationshelgen för unga 
filmare med en nätverksträff  
för landets filmutbildningar;

• inför vi ett regionalt utvecklings
stöd för att stärka mångfalden 
av unga filmare med särskilt 
fokus på unga kvinnor.
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1. Öka tillgången till 
ett brett filmutbud för 
alla barn och unga
Ett av Filminstitutets viktigaste 
uppdrag är att främja filmens 
mångfald – inte minst det slags 
film som får barn att inspireras, 
utvecklas och växa som indivi
der, människor och världsmed
borgare. 

Detta eftersom alla barn, 
oavsett geografisk, socioekono
misk, språklig och kulturell 
tillhörighet eller fysisk eller 
psykisk funktion, har rätt att ”se 
sig själva” skildras på filmduken 
eller skärmen.

Därför:

• kommer vi att via EUprojektet 
”Children’s Film Catalogue” 
främja det europeiska utbytet  
av värdefull barn och  
ungdomsfilm;

• utökar Unga Cinemateket sin 
verksamhet till fler städer och 
satsar även på att etablera 
filmvisningar i förort;

• prioriteras och förstärks 
barn och ungdomsfilm i alla  
distributions och visningsled.

Filminstitutets övriga arbete för att främja barn och unga  
de kommande två åren har vi delat in i fyra mål och kopplat  
till dessa tre huvudinsatser.


