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”Sociala medier i skolan”  
Era elever använder sociala medier. De används som en del av undervisningen, de används under undervis-
ningen. Oavsett vad vi anser om sociala medier i skolan är de en verklighet som vi som pedagoger måste ta 
ställning till. Idag är det inte enbart det som händer under skoltid som måste bearbetas och hanteras i skolan. 
De sk. Instagramupploppen i Göteborg satte fingret på hur händelser utanför skolan påverkar skolan.
Sociala medier i skolan är en föreläsning för elever. En två timmars genomgång kring förhållandet mellan 
sociala medier, eleven och skolan. Hur använder jag sociala medier? Vilket förhållningssätt bör vi ha på so-
ciala medier? Fördelar och nackdelar hos de stora aktörerna Facebook, Instagram, Google, Apple diskuteras 
och problematiseras.
Detta är en föreläsning som i allra högsta grad passar arbete med likabehandlingsplaner och den nya skol-
lagen.

Copyright - Hur använder jag media i klassrummet utan dåligt samvete?
Med nya hjälpmedel som datorer, smartboards och lärplattformar etc. erbjuds vi fantastiska möjligheter. Men 
vad får jag lov att göra, eller inte göra i min undervisning? Föreläsningen erbjuder både konkreta tips och 
praktiska övningar, men även en genomgång av de lagar och avtal som reglerar användning av ljud, bild och 
skriven text i klassrummet. En föreläsning som riktar sig till alla lärare.

Filma med Smartphone och redigera i YouTube
Skapa och redigera film på enklast möjliga sätt och använd metoden i din undervisning

Gör ditt eget läromedel (Diigo)
Skapa dina egna spellistor och lektionsplaneringar med ett enkelt och kostnadsfritt dataprogram.

Vi hjälper dig komma igång med Google, Facebook och twitter
Vi kommer gärna till er och har en workshop där vi visar hur ni kan komma igång med Google, Facebook 
och Twitter i era ämnen. Vi hjälper er med informationssökning, verktyg för samarbeten och tips på förhålln-
ingsregler gällande sociala medier.

Presentationsteknik 
Vad har du gemensamt med Al Gore, Steve Jobs och Årets talare 2009? Du stimulerar, underhåller och  
undervisar på samma gång. Med hjälp av denna föreläsning får du även konkreta och handfasta tips och ex-
empel på hur du med ny teknik kan bli lika bra presentatör som ovan nämnda män (varför saknas kvinnor?) 
och hur du undervisar för dina elever om detsamma. Riktar sig till alla lärare.

Skapa ditt eget läromedel (Filmklipp)
Hur gör du enkelt så att du kan citera ur medietexter på samma sätt som du gör med skriven text? Kom på 
denna föreläsning så hjälper vi dig med enkla hjälpmedel att bygga upp en mediebank för alla dina  
föreläsningar. Praktisk föreläsning i att göra eget läromedel. 

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

Utöver detta erbjuder vi specialföreläsningar för er i era specifika ämnen/teman :
- Litteratur  
- Nyheter och källkritik
- Bild och Musik
- Göra sin egen nyhetssändning
- Religion, Samhällskunskap, Historia
- Reklam
- Svenska och det vidgade textbegreppet
- Fysik, biologi, kemi och matematik
Läs mer om dessa här: www.filmpedagogerna.se/amnen.htm


