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Filmpedagogerna Folkets Bio

I Utbildningsförvaltningens breda satsning på digital kompetens ingår även 
Filmpedagogerna Folkets Bio. Målet med verksamheten är att du ska känna trygghet i arbete med 
ny teknik och nya resurser. Att du skall våga prova nya arbetssätt, och därmed skapa  
förutsättningar för kreativitet och ökad lust till lärande. 
Dessutom finns Filmpedagogerna till hands som en resurs för de skolor, lärarlag eller ämnes-
grupper som vill ha hjälp med att använda nya medier i ett visst ämne. Vi erbjuder även våra  
elevföreläsningar som tidigare.  Vänd.

Workshops, lärarfortbildning,  
elevföreläsningar 2014

och Göteborgs Utbildningsförvaltning  
i samarbete
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Filmpedagogerna och Göteborgs  
utbildningsförvaltning
Samarbetet mellan Filmpedagogerna och Utbildnings-
förvaltningen startade 1996 och tar nu ytterligare ett kliv in i 
den digitala världen. 
Du som mött Filmpedagogerna genom åren vet att vi alltid 
utgår från elevernas preferenser och kulturval. Att vi vill 
förmedla ett klassiskt kunskapsinnehåll utifrån de filmer, tv-
serier, spel och webbsidor som eleverna själva brukar välja.
Idag finns fantastiska möjligheter att med ny teknik och nya 
resurser, skapa undervisningssituationer som ökar  
kreativiteten och lusten till lärande. 

Elevföreläsningar:
BAS - grundläggande filmanalys
Bok till film - Film till bok NY 2014
Filmhistoria
Filmmusik och musikvideor 
Helfilmsanalys
Historia och film
In Love with Shakespeare
Kvinnor och män i media
Nyheter
Reklam
Sagor och Myter
Sociala medier i skolan NY 2014
TV-serier och såpor
Vi och dom
 
Läs mer om innehållet: http://www.filmpedagogerna.se/
elev.htm 

Workshops och lärarutbildning: 
 
Som riktar sig till alla lärare 
- Sociala medier i klassrummet
- Allt du skulle vilja veta om IT men aldrig 
vågat fråga!
- Copyright och upphovsrätt - Hur använder 
jag media i klassrummet utan dåligt  
samvete?
- Presentationsteknik
- Vi hjälper dig komma igång med Google, 
Facebook och Twitter
- Filma med Smartphones och surfplattor 
och redigera i  YouTube
- Skapa ditt eget läromedel (Diigo)
- Skapa ditt eget läromedel (Filmklipp)

Ämnesspecifika föreläsningar:
Litteratur
Nyheter och källkritik
Bild och Musik
Att göra sin egen nyhetssändning
Religion, Samhällskunskap, Historia
Reklam och marknadsföring
Svenska och det vidgade textbegreppet
Fysik, biologi, kemi och matematik

Läs mer om innehållet: http://www.filmpedagogerna.se/
larar.htm 

Föreläsningar, workshops och  
utbildning

Bokning av elevföreläsningar
Filmanalyserna för dina elever sker med storbildsvideo
i biografsalong på Hagabion. Föreläsningarna är normalt 
2 x 60 minuter plus 15 minuters rast.
På: www.filmpedagogerna.se/elev.htm  kan du läsa mer om 
våra ordinarie föreläsningar. Kontakta oss gärna om du har 
förslag på ett ämne som inte tillgodoses här.
Föreläsningarna är kostnadsfria

Bokning av kostnadsfria workshops och 
lärarutbildning
Filmpedagogerna kommer att finnas tillhands som en  
resurs för din skola, ditt lärarlag eller ämnesgrupp med att 
använda nya medier i ett visst ämne. Ju tidigare du ringer 
desto större är chansen att vi kan tillgodose dina önskemål.  
Tider och teman väljer vi så att det passar dig och dina  
kollegor. Alla aktiviteter anpassas till de ämnen du  
undervisar i.  
Utbildningena sker sedan på din skola, om så önskas, eller 
på Hagabion. Ring så kommer vi! Det är kostnadsfritt! 

Telefon: 031 12 10 90
E-post: info@filmpedagogerna.se 
www.filmpedagogerna.se 
filmpedagogerna.wordpress.com
Folkets Bio Filmpedagogerna, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg 

Kontakta Folkets Bio Filmpedagogerna


