
PixiFilm 2.0  
 

  OPLEV – LEG OG LÆR – SKAB FILM: 

• Børnebiffen – filmkulturel oplevelse i biografen / på biblioteket 

• PixiFilm-materiale / DFI’s digitale platform – gense, leg, lær og skab film, billeder, 

lyde og medieprodukter 

• PixiFilm-kurser – film- og mediepæd. kompetenceudv. af pædagoger og bibliotekarer 
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   GRATIS PIXIFILM-MATERIALE 
 42 filmark 
  Film fra Børnebiffen 
 

  6 pæd. læreplanstema ark 
 

  5 filmpæd. ark: 
• Børn skaber animationsfilm 
• Børn leger med billeder 
• Børn skaber fortællinger 
• Børn leger med lyd og musik 
• Børn, apps, udstyr og IT 

 
https://filmportalfyn.dk/pixifilm-materiale/ 
 
Store dele af indholdet integreres i digital plat- 
form, under udvikling af DFI 
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  FORSKNINGSFORLØB: 
 

 

• UCC 

• 10 testforløb i 10 fynske daginstitutioner 

• Testning af: 

• Brug, kvalitet og tilfredshed i forhold  

   til Børnebiffen, PixiFilm-materiale og  

   DFI’s app til daginstitutioner: 

• Rapport til marts. 2018 
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  FORELØBIGE RESULTATER 
 

• Stor tilfredshed med produkt-indhold! 

• Skræddersyet til pæd. læreplanstemaer 

• En øjenåbner for pædagogerne: 

• Inkluderende i forhold til børns fællesskaber 

• Stimulerer til kreative processer 

• Film- og mediepæd. aktiviteter kan indtænkes i alle 

   temaer  
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SAMARBEJDSPARTNERE  
Børnebiffen: 

 

• Biografer 

• Filmvisninger 

• Filmkulturel oplevelse => stort lærred,  

   stor lyd! 

• ’Varme’ og ’spise’-stue 

• PR for PixiFilm-materiale 
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SAMARBEJDSPARTNERE  
Børnebiffen og filmpædagogiske ak- 

tiviteter: 
 

• Biblioteker 

• Filmvisninger fra Filmstriben.dk 

• Filmpædagogisk leg, læring og skaben: 
• Filmdialog 

• Filmskabende aktiviteter: 

• Animer et eventyr! 

• PR for PixiFilm-materiale 

• PixiFilmkurser for bibliotekarer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 PixiFilm 2.0. 
         

 

SAMARBEJDSPARTNERE  
 

Filmprofil-daginstitutioner: 

• Løbende dialog og sparring vedr.: 
• Rollen som ambassadører for PixiFilm 2.0 => formidling og videndeling med kommunens 

daginstitutioner 
 

• Rådgivning om PR og pædagogernes foretrukne kanaler 
 

• Ressourcecenter for udvikling og testning af nye film- og  

   mediepædagogiske kompetenceforløb til pædagoger 
 

• Afprøvning af nye aktiviteter 
 

• Forankring af PixiFilm 2.0. 
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SAMARBEJDSPARTNERE 
 

UCL – pædagog-uddannelsen: 
 

 

• PixiFilmkurser for pæd. studerende 
 

• Praktikforløb i daginstitutioner med fokus på 
   etablering af filmpædagogisk praksis – med afsæt  
   i DFI’s app og PixiFilm-materiale 
 

• Udvikling af nye film- og mediepædagogiske  
   aktiviteter og forløb til app og materiale i regi af  
   Innovationsprojektet 
 

• Bidrage til PR og udbredelse af PixiFilm 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 PixiFilm 2.0. 
 

PARTNERSKABER 
 

• Understøtter udbredelse, formidling og forankring 

• Kvalificerer PixiFilm-indholdet: 

• Hvad virker/virker ikke? 

• Sikrer, at film, aktiviteter og pædagogik er i sync med den pædagogiske praksis og i 
øjenhøjde med børnene 

• Vil I være med? 

 


