Använd film
i ditt arbete med
barn och ungdomar!

Genom Svenska Filminstitutets stöd till
filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
kan du utveckla arbetet med film på din skola,
kulturskola eller i din fritidsverksamhet. Stödet
kan sökas för arbete med film i skolan, film på
fritiden, och skolbiovisningar.
☐☐☐

Film i skolan
Medie- och informationskunnighet (MIK)
som demokratisk förutsättning är ett perspektiv som genomsyrar grundskolans
kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner. Alla lärare har ett ansvar att
förmedla kunskap om film och rörlig
bild. Men hur gör man?
Svenska Filminstitutet och regionala
filmresurscentrum har lång erfarenhet
på området och erbjuder kurser, pedagogiskt material och rådgivning. Hos
Svenska Filminstitutet finns dessutom
ett ekonomiskt stöd att söka. Projekt
som är långsiktiga och kommunövergripande prioriteras. Till skillnad från Kulturrådets stöd till skapande skola kan detta
användas för kompetensutveckling, men
också för upplevelse av film på biograf,

regissörsbesök, filmanalys, eget skapande och utforskande av filmarvet. Inköp
av teknik kan också ingå i budgeten som
en mindre post.
Projekt kan få stöd i upp till tre år, men
även kommuner och skolor som tidigare
fått stödet kan söka igen för en nysatsning av något slag.

rustning. Stödet kan sökas av kommunal förvaltning eller annan organisation
som drivs med kommunal finansiering,
men samarbete med till exempel den
lokala biografen, filmföreningen eller ett
studieförbund kan öka möjligheterna att
skapa utrymme för barn och unga i det
offentliga kulturlivet.

Film på fritiden

Film på bio

I många kommuner saknas det möjligheter och arenor för unga att också på
sin fritid utforska film som eget uttryck,
att se film eller arrangera filmvisningar.
Svenska Filminstitutets stöd kan också
sökas för att utveckla sådan verksamhet, och kan då gå till exempelvis skapande verkstäder, kompetensutveckling
av personal, biovisningar eller viss ut-

Att se film på biograf tillsammans med
andra är en kulturupplevelse precis som
ett besök på teater, konsert eller museum.
Många kommuner har varit med och
investerat i digitalisering av den lokala
biografen. Skolbio och filmvisningar för
barn och unga på fritiden är ett utmärkt
sätt att använda den nya tekniken!
☐☐☐

Ansökningstillfällen är den 31 mars och 15 oktober.
Vill du veta mer? Kontakta Malin Nygren på Svenska Filminstitutet, telefon 08- 665 11 16 eller
malin.nygren@filminstitutet.se. Ditt regionala filmresurscentrum kan också hjälpa till att
utveckla din projektidé.
På Filminstitutets hemsida finns också filmhandledningar, tips, inspiration och mycket mer
både för dig som just börjat arbeta med film och för dig som vill få ytterligare fördjupning.
www.filminstitutet.se

