
Filmpedagogerna Folkets Bio
UNESCO-partner i  

Medie- och InformationsKunnighet (MIK) 

UNESCO hävdar att Medie- och Informationskunnighet är en mänsklig rättighet, en 
förutsättning för att idag kunna åtnjuta sina grundläggande fri- och rättigheter. 
Tanken med Medie- och Informationskunnighet, MIK, är enkel och genial, läraren är 
central. Medie- och informationskunniga lärare, som i sitt arbete skapar medie- och  
informationskunniga elever, skapar i sin tur demokratiska samhällen. 
UNESCO har skrivit en läroplan/ramverk för de kunskaper och kompetenser som ingår 
i MIK. Den kommer nu i svensk översättning. Det är en fantastisk utgångspunkt för att 
skapa en modern undervisning i linje med skolans värdegrund och uppdrag. 
Filmpedagogerna är partnerorganisation med UNESCO och har i flera år arbetat med 
MIK. I samarbete med UNESCO och svenska myndigheter har Filmpedagogerna utveck-
lat en läromedelsplattform med mängder av resurser och hjälpmedel för skolans olika 
ämnen och temaområden.
Filmpedagogerna håller fortbildningar i MIK. 
Vi erbjuder allt från seminarier om en timma till längre fortbildningar och kurser.

www.mil-project.org
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Telefon: 031 12 10 90
E-post: info@filmpedagogerna.se 
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Seminarier och kurser

Filmpedagogernas UNESCO resurs:



Vi erbjuder ALLA hjälp med att sätta Film och Media i ett sammanhang!

Jobbar du med film i skolan? IKT? ett-till-ett? Interaktiva läromedel? Media? Språk? Vi har  
arbetat och undervisat i dessa frågor i 20 år. Numera är Filmpedagogerna Folkets Bio partner- 
organisation till UNESCO. Vi arbetar såväl lokalt som globalt med frågor som berör MIK -  
Medie- och InformationsKunnighet. Vill ni ha hjälp med ert arbete så finns vi här för er.

 

FILMPEDAGOGERNA 
FOLKETS BIO

För skolledare, pedagoger och andra ungdomsnära erbjuder vi bland annat föreläsningar om: 
n MIK - Medie och informationsKunnighet - Arbeta med demokrati, yttandefrihet och  mänskliga rättigheter
n Normer, Sociala medier och Skolans ansvar n Hur använder du IKT i undervisningen? I ditt specifika 
ämne som t.ex. Svenska, Matematik, Samhällskunskap n Presentationsteknik, Copyright och upphovsrätt 
- Hur använder du media i klassrummet utan dåligt samvete? n Vi hjälper dig komma igång med Google, 
Facebook och Twitter n Filma med Smartphone/surfplatta och redigera i YouTube n iPad i skola och för-
skola n Skapa ditt egna läromedel m.m.
Läs mer här: www.filmpedagogerna.se/larare.htm

För elever erbjuder vi bland annat föreläsningar kring:
n Analys av rörlig bild n Sociala medier i skolan n Bok till film - Film till bok n Nyheter n Källkritik n 

Kvinnor och män i media n Vi och dom n Demokrati n Film och litteratur n Sagor och myter n  

Shakespeare 
Läs mer här: www.filmpedagogerna.se/elev.htm 
 
Vi har även jobbat med Skapande Skola projekt i 4 år och erbjuder dessa inriktiningar: 
Göra egna filmer n Filmskolan n Reklamfilmens Fantastiska Värld n Film i klassrummet n Filma med 
Smartphone/surfplatta och redigera i YouTube.
Läs mer här: www.filmpedagogerna.se/skapande.htm
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Kontakta Folkets Bio Filmpedagogerna:


