
Skapande skola projekt –   Praktisk bild och flmkunskap!

Tidsåtgång: heldag (ca 6 tim) eller uppdelat på två halvdagar
Ålder: passar för åk  1 – 9
Antal elever: helklass (ca 25)
Pris: Vi är två flmpedagoger som kommer ut i helklass för 14 000kr eller en i halvklass (ca 
12 elever) 7000kr 

Bakgrund till praktisk flm och bildkunskap:
Att läsa, skriva och räkna är grundläggande kunskaper i ett demokratiskt samhälle. Idag 
förmedlas mycket information genom foto och rörlig bild. Därför är förmågan att kritiskt 
granska och att själv kunna berätta och uttrycka sig genom bilder idag en lika nödvändig 
kompetens som att kunna läsa och skriva. Precis som en lär sig att skriva genom att läsa 
och att läsa genom att skriva, så börjar förståelsen av bilden också i praktiserandet. Vi lär 
oss genom att göra och refektera kring det vi gör. 

Beskrivning av workshopen:
Förmiddagspass - bild:
Eleverna får arbeta praktiskt med kameran (en kamera/smartphone/ipad per elev) och 
utforska omvärlden utifrån ett givet tema och därefter refektera över sina bilder. Genom 
korta och roliga steg-för-steg-övningar, tillägnar sig eleverna kamerans språk och leds i 
en vidare diskussion kring bild, lärande och etik.

Eftermiddagspass – flm:
Eleverna arbetar i grupper om ca 4 (en ipad/smartphone till varje grupp). Genom lustfyllda 
steg-för-steg-övningar tillägnar de sig flmen språk och dramaturgi. Vi utgår från ordet 
”vänskap” och bygger övningar utifrån det.

Teknik:
- Skolan står för att varje elev har varsin laddad 
smartphone/ipad/digitalkamera till bild-passet och 
en laddad ipad per grupp (ca 4 elever i varje grupp) 
med appen iMovie till flm-passet.

Extra tillägg – fortbildning för lärare:
För att få ut det mesta möjliga av detta projekt 
rekommenderar vi att workshopen i klassrummet 
kombineras med en fortbildning för lärarna innan. 
Detta innebär en kortare föreläsning om flm- och 
bildkunskap, olika tips på hur man kan jobba med 
rörlig bild med barn samt en praktisk workshop, där lärarna själva får göra några av 
övningarna och lära sig appen iMovie. På detta sätt har lärarna större möjlighet att 
fortsätta att använda rörlig bild i skolan och får bättre underlag för bedömning. En 
halvdag (3 tim) 3000kr. 


