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Filmkvällar för pedagoger

Förberedande filmkvällar med förhandsvisningar, filmpedagogik 
och förtäring

Välkommen att se höstens skolbiofilmer innan dina elever gör det! Vi förhandsvisar filmerna kost-
nadsfritt för lärare, andra pedagoger, kulturombud och skolbibliotekarier på Medioteket. Ta del av 
filmhandledningar, lektionsupplägg och information om filmverkstäder, för att integrera film och 
skolbio i undervisningen.

11 september visas filmerna:
16:30–18:00  Klas Klättermus och de andra  
 djuren i Hackebackeskogen
16:30–18:20  Vaiana
17:00–18:50  Fröken omöjlig
17:00–19:10  Sju minuter efter midnatt
17:00–19:30  Heartstone
17:15–19:00  Rum 213
17:15–19:40  Dolda tillgångar

Klas Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen

Heartstone Dolda tillgångar
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Läs mer om skolbiovisningarna på sidorna 6–17.

19 oktober visas filmerna:
16:30–18:30  Elvis! Elvis!
16:30–18:10  Drakhjärta
17:00–18:40  Oskars Amerika
17:00–19:00  Your Name
17:00–19:30 Skönheten och odjuret
17:15–19:15  Hunt for the Wilderpeople
17:15–19:40 Sameblod
17:15–19:40  Moonlight

Kostnad:  
Kostnadsfritt. Lätt förtäring dukas fram  
30 minuter innan varje tillfälle.

Plats:  
Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, 
Liljeholmen.

Anmälan:  
Via formuläret på stockholm.se/medioteket 
(under rubriken Film och ljud), mejla skolbio@
stockholm.se eller ring 08–508 33 481. 
 
Anmälan minst sju dagar i förväg. Anmälan är 
bindande, eventuell avanmälan måste ske minst 
sju dagar före varje tillfälle. Uteblir du utan 
avanmälan debiterar vi 350 kronor.

Information (ej anmälan):  
Carina Häll, e-post: carina.hall@stockholm.se 
eller telefon: 08–508 33 255.

Ange vid anmälan vilken eller 
vilka filmer du vill se!

Moonlight

Drakhjärta

Sameblod
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Skolbiovisningar

Visas:
Victoria 2017-09-27 9:00
Bio Rio 2017-09-29 9:30
Reflexen 2017-10-03 9:30
Sture 2017-10-06 9:30
Zita 2017-10-10 9:00

Klas Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen 
Tema: Djur och natur. Samarbete. Tillgångar. 
Musik. 

Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebacke-
skogen lever farligt. Den glupske Mickel Räv och de 
andra rovdjuren är alltid hungriga och hotar ständigt 
med att äta upp dem. Det är dags att sätta upp regler 
för att stoppa laglösheten i skogen. Under ledning av 
Bamsefar bestämmer man att alla djur i skogen ska vara 
vänner och att det är förbjudet att äta upp varandra. Men 
Mickel Räv är fortfarande hungrig och Klas Klättermus 
är dålig på att samla maten själv. När Bamsefars son 
kidnappas måste djuren samarbeta för att få honom 
tillbaka. 

Ett underhållande äventyr med många sånginslag.

Norge 2016. Regi: Rasmus A Sivertsen. 75 minuter. 
Animation. Svenskt tal. Syntolkning finns att ladda ner 
via appen Movietalk. Rekommenderas för förskola–åk 1.

Inför biobesöket
Innan biobesöket har du som lärare möjlighet att se 
terminens filmer i sin helhet. Du får också ta del av 
filmhandledningar, lektionsupplägg och information 
om våra filmverkstäder, för att integrera film och 
skolbio i undervisningen.

Tillsammans med bokningsbekräftelsen skickar 
vi en filmhandledning för fri kopiering. Både våra 
egna filmhandledningar och Svenska Filminstitutets 
handledningar finns på vår webbplats.

Läs om filmkvällarna på sidan 4.

Efter biobesöket
Utöver filmhandledningar erbjuder vi även lektions-
upplägg till skolbiofilmerna, färdiga för dig som 
lärare att använda. När ni diskuterat filmen tillsam-
mans i klassen, finns det förslag på hur ni kan jobba 
vidare. Det kan vara allt från att göra en djupare 
analys av filmen i skriftlig form eller söka mer fakta 
kring ett tema i filmen till att jobba praktiskt med 
bild, ljud eller ett helt annat material. Hur skulle 
det låta om filmens huvudkaraktär skulle skriva en 
kontaktannons, hur skulle hens Instagramkonto se ut 
och hur skulle hen bete sig i en talkshow?

Glöm inte att ni kan anlita Mediotekets filmpeda-
goger för filmverkstäder kopplade till filmen ni just 
sett!

Se sidan 15 för information om pris, bokning m.m.



Visas:
Victoria 2017-12-05  9:00
Bio Rio 2017-12-08  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-12-14  9:00
Årsta Folkets Hus 2017-12-19  9:00

Elvis! Elvis!
Tema: Familjeliv. Vänskap. Börja skolan.
 
Elvis är sju år och bor med sina föräldrar. Elvis älskar 
sin mamma, men det är inte alltid lätt eftersom hon vill 
bestämma och hittar fel i allt han gör. Pappan märks inte 
särskilt mycket. Elvis önskar mest att föräldrarna ska 
tycka om varandra. Själv tycker han om att vara ute på 
landet hos sin farmor och farfar, men mamman tycker 
inte att det passar sig eftersom farfadern dricker ibland. 
Så börjar Elvis i skolan, där träffar han Anna-Rosa, 
som snabbt blir en vän. Tillsammans utforskar de och 
försöker förstå den märkliga vuxenvärlden.

Kay Pollaks debutfilm, efter Maria Gripes klassiska 
böcker om pojken Elvis, tar liksom mycket annat i 
70-talets barnkultur barnet på allvar och det finns stora 
ögonblick av kärlek, liv och självkänsla. Svenska 
Filminstitutet har digitalt restaurerat filmen.

Sverige 1977. Regi: Kay Pollak. 100 minuter. Svenskt 
tal. Rekommenderas för åk 1–4.
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Visas:
Grand 2017-10-06  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-10-12  9:00
Reflexen 2017-10-17  9:00
Årsta Folkets Hus 2017-10-20  9:30
Filmstaden Kista 2017-10-25  9:30

Vaiana
Tema: Mod. Äventyr. Att gå sin egen väg.  
Myt och folktro.

Vaiana bor på en ö i Stilla havet, vars invånare en 
gång var modiga sjöfarare, som numera inte ens törs 
segla bortom revet. Men så börjar fisken sina och 
kokospalmerna dö. Vaiana bestämmer sig för att trotsa 
alla förbud, leta efter en sägenomspunnen plats och 
därmed finna lösningen på problemen. På resan slår hon 
sig ihop med sin stora idol, den legendariske halvguden 
Maui, och tillsammans korsar de öppet hav. Under den 
händelserika färden stöter de på jättelika havsvidunder, 
sällsamma dolda världar och uråldrig folktro.
 
USA 2016. Regi: John Musker, Ron Clements.  
103 minuter. Animation. Svenskt tal. Rekommenderas 
för åk 2–6.
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Visas:
Zita 2017-11-07  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-11-10  9:00
Filmstaden Kista 2017-11-15  9:00
Reflexen 2017-11-21  9:00
Sture 2017-11-24  9:00

Skönheten och odjuret
Tema: Yta och innehåll. Mod. Bildning. 
 
Långt inne i skogen ligger ett förvandlat slott. En prins 
har drabbats av en förbannelse som gjort honom till ett 
odjur, med ett utseende som skrämmer de flesta. Det 
enda sättet att häva förbannelsen är att hitta någon som 
kan älska honom för den han är.

Belle är en intelligent, vacker och självständig ung 
kvinna som gillar att läsa, men betraktas av byborna 
som lite udda och konstig. Undantaget är Gaston, den 
snygge kaptenen, som uppskattar och uppvaktar henne. 
När Belles pappa tas till fånga av Odjuret, väljer hon att 
ta pappans plats i fängelsecellen i odjurets slott. Trots 
sin rädsla blir hon vän med slottets förtrollade invånare 
och lär sig se bortom Odjurets skrämmande yttre. Det 
visar sig att Odjuret har ett stort bibliotek och gillar att 
läsa. Samtidigt planerar Gaston att befria Belle…

Skönheten och odjuret är en fransk saga från 1700-talet 
som filmatiserats ett oräkneligt antal gånger. Det här är 
Disneys nya spelfilmsversion och musikal. 

USA 2017. Regi: Bill Condon. 129 minuter. Svenskt tal. 
Rekommenderas för åk 3–7.

Visas:
Grand 2017-11-28  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-11-30  9:30
Reflexen 2017-12-05  9:00
Victoria 2017-12-08  9:30
Sture 2017-12-14  9:30

Drakhjärta
Tema: Familj. Att hitta sin inre styrka.  
Att gå vidare.
 
Nisse Berg är elva år och känner att hans liv är ett himla 
otursliv. Pappa har inget jobb, lillebror fattar inte att 
mamma är död och snart ska familjen för första gången 
fira jul utan henne. Innan mamma dog gav hon Nisse 
en ödla som han först tycker är tråkig och ful och döper 
till Harry. När Harry en dag börjar tala påstår han sig 
vara en drake med ett drakhjärta och att Nisse också kan 
få ett sådant. Harry säger att allting går över och att en 
drake aldrig sviker sig själv. Efter det blir allting lättare.
 
En rörande och komisk historia baserad på Anna 
Ehrings populära böcker Drakhjärta samt Syltmackor 
och oturslivet.
 
Sverige 2016. Regi Klas Karterud, Linda-
Maria Birbeck. 80 minuter. Svenskt tal och text. 
Rekommenderas för åk 2–6.



Visas:
Victoria 2017-11-07  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-11-14  9:30
Filmstaden Kista 2017-11-22  9:30
Tellus 2017-11-24  9:00
Bio Rio 2017-12-01  9:00

Oskars Amerika
Tema: Familjeband. Vänskap och utanförskap. 
Rätt och orätt.
 
Oskars mamma festar lite för mycket. En dag berättar 
hon att hon ska till Amerika och att tioårige Oskar 
ska få bo hos morfar i norra Norge. I den lilla byn lär 
Oskar känna särlingen Levi, som har en liten ponny 
som husdjur. En olycka leder till att Levis hus brinner 
ner och snart letar polisen efter honom. Många i byn 
tycker att Levi borde omhändertas av myndigheterna, 
endast Oskar förstår och hjälper honom att gömma sig. 
Tillsammans bestämmer de sig för att fly till Amerika. 
Frågan är om Oskars mamma verkligen är där?

Inramad av storslagen natur berättas en ömsint och 
stark historia om drömmar, rädslor och det komplexa i 
mänskliga relationer.
 
Norge 2017. Regi: Torfinn Iversen. 79 minuter. Norskt 
tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 4–6.
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Visas:
Tellus 2017-11-28  9:00
Grand 2017-12-01  9:00
Zita 2017-12-05  9:30
Årsta Folkets Hus 2017-12-08  9:00
Bio Rio 2017-12-14  13:00

Your Name
Tema: Genus. Normer. Identitet. Frihet.
 
När Taki vaknar har han en känsla av att han har drömt 
något viktigt. Han var i ett främmande rum och i en 
annan kropp… en flickas kropp. I en annan del av Japan 
drömmer Mitsuha om ett annat liv, ett liv så långt bort 
från sin hemby som möjligt. Hon önskar att hon var en 
ung och fri kille bosatt i Tokyo. En dröm som plötsligen 
besannas. Hon byter kropp och liv med Taki – och han 
med henne. Deras drömmar och förväntningar blandas 
och snart tillbringar tonåringarna flera dagar i veckan i 
varandras kroppar. De nya erfarenheterna både förändrar 
och föder en längtan. En ny frihet tycks vara inom 
räckhåll. Kanske finns det en djupare orsak till det som 
sker, frågan är bara vad? Samtidigt närmar sig en komet 
jordens yta…

Regissören Makoto Shinkai har ända sedan debuten setts 
av många som Hayao Miyazakis tronföljare inom anime-
genren. Your Name har hyllats av kritiker världen över 
och är den största animesuccén någonsin. Huvudrollernas 
röster görs av YOHIO och Nova Miller.

Japan 2016. Regi: Makoto Shinkai. 106 minuter. 
Animation. Svenskt tal. Rekommenderas för åk 5–9.
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Visas:
Bio Rio 2017-11-22  9:30
Zita 2017-11-28  9:00
Sture 2017-12-01  9:00
Grand 2017-12-06  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-12-15  9:00

Hunt for the Wilderpeople
Tema: Identitet. Rätt och orätt. Vänskap  
och utanförskap. Äventyr.
 
Ingen vill ha föräldralöse Ricky Baker. När han flyttar 
hem till sin moster mitt ute i vildmarken blir han för 
första gången uppskattad för den han är. Mostern går 
hastigt bort och Ricky blir ensam med hennes man 
Hec, som är något av en enstöring och där kan han inte 
stanna, tycker myndigheterna. Då fejkar Ricky sin egen 
död och flyr ut i naturen. Det dröjer inte många timmar 
innan Hec letar efter honom, men det gör också den 
hårdkokta polisen Paula, ortsborna och media.

Filmen har inte visats på svenska biografer, men erbjuds 
nu som skolbio!

Nya Zeeland 2016. Regi: Taika Waititi. 101 minuter. 
Engelskt tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 6–8.

Visas:
Grand 2017-09-27  9:30
Victoria 2017-09-29  9:00
Årsta Folkets Hus 2017-10-03  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-10-05  9:00
Reflexen 2017-10-10  9:00
Filmstaden Kista 2017-10-12  9:30

Rum 213
Tema: Rädsla och mod. Spöken och äventyr. 
Vänskap och kärlek.
 
Det är sommarlovet efter sexan. Elvira är 12 år och 
ska åka på kollo, men oroar sig för att inte få några 
kompisar. Rummet Elvira och hennes två rumskamrater 
Meja och Bea ska flytta in i har en vattenskada och de 
måste byta till rum 213, där ingen bott på sextio år. 
Dagarna fördrivs med bad och lekar och tjejerna och 
killarna både utmanar och närmar sig varandra. Snart 
börjar oförklarliga saker hända: saker försvinner, Bea 
har läskiga mardrömmar och ibland vaknar de andra 
tjejerna av hennes skrik. När Meja tar foton på Elvira så 
ersätts Elvira av ett vitt sken. Ett brev med ålderdomlig 
handstil leder dem vidare … 

En kuslig och spännande spökhistoria, där tjejerna tar 
kommandot och inte låter sig skrämmas i första taget. 
Filmen är baserad på Ingelin Angerborns populära bok 
Rum 213.
 
Sverige 2017. Regi: Emelie Lindblom. 95 minuter. 
Svenskt tal och svensk text. Syntolkning finns att ladda 
ner via appen Movietalk. Rekommenderas för åk 6–8. 

– Filmen är en fantastisk resa genom den Nya Zeeländska 
vildmarken, men också en inre resa hos en ung pojke som 
söker sin plats i tillvaron. Den ofta vågade humorn visar 
att barnkultur inte behöver vara tillrättalagd för att både 
roa och ställa viktiga frågor, säger Elisabeth Lundgren, 
kulturdirektör i Malmö Stad. 

Filmen vann Malmö stads barnfilmpris på BUFF (Barn- 
och ungdomsfilmfestivalen i Malmö) 2017. Juryns 
motivering löd: Genom de mest oväntade vändningar, 
humor och filmisk innovation visar regissören att det 
finns en väg från att vara en outsider till att omfamna 
livet till fullo. I denna enastående film lyckas varje 
skådespelare, varje scen och varje replikskifte föra 
handlingen framåt och ständigt förundra publiken. 
Det är en fräck, ofta politiskt inkorrekt och samtidigt 
hjärtevärmande jakt på frihet.



Visas:
Årsta Folkets Hus 2017-10-13  9:00
Victoria 2017-10-18  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-10-20  9:00
Sture 2017-10-24  9:00
Bio Rio 2017-10-26  9:30

Fröken omöjlig
Tema: Familjeliv och identitet. Att gå sin  
egen väg. Skola. Musik.
 
Det är inte lätt att vara 13 år, tycker Aurore. Skolan 
är tråkig och hon har redan gått om ett år. Hon känner 
sig missförstådd och är trött på att jämföras med sina 
systrar. Föräldrarna oroar sig för hennes studieresultat 
och funderar på att skicka henne till en internatskola, 
samtidigt som en ny lärare upptäcker hennes fallenhet 
för att skriva texter. När hon värvas som sångerska till 
ett rockband vänder det. Hon gillar att sjunga, men 
vägrar till en början att sjunga inför publik. Kanske 
funkar det om hon får sjunga sina egna texter inför 
människor hon känner? Det visar sig att en av killarna i 
bandet gärna hjälper till… 

En historia som som varsamt blandar tonårsångest med 
humor. Fröken omöjlig nominerades till en Kristallbjörn 
på Berlinale 2016, till bästa barnfilm på Cinekid 2016 
och vann EFA Young Audience Award 2016. 
 
Frankrike 2016. Regi: Emilie Deleuze. 90 minuter. 
Franskt tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 6–9.
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Visas:
Tellus 2017-09-26  9:00
Zita 2017-09-29  9:00
Filmstaden Kista 2017-10-04  12:30
Victoria 2017-10-06  9:00
Grand 2017-10-11  9:00

Sju minuter efter midnatt
Tema: Fantasy. Sjukdom. Rädsla och mod.
 
Sju minuter över midnatt vaknar trettonårige Conor av 
att ett monster står utanför hans fönster och ropar hans 
namn. Men det är inte det monster som Conor sett i sina 
mardrömmar, mardrömmarna han haft varje natt sedan 
hans mamma påbörjade sin behandling på sjukhuset. 
Monstret i trädgården är annorlunda. Det är uråldrigt 
och vilt. Genom att berätta tre sedelärande sagor 
försöker monstret lära Conor att tillvaron inte bara är 
svart eller vit, att människor inte bara är antingen goda 
eller onda och att inget blir bättre av att göra sig osynlig. 
Summa summarum; det går att leva vidare även om det 
värsta inträffar. 

Filmen har fått högt betyg av filmkritiker både i Sverige 
och utomlands.

Spanien och USA 2016. Regi: J.A. Bayona. 109 minuter. 
Engelskt tal, svensk text. Rekommenderas för åk 6–8.
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Visas:
Bio Rio 2017-11-09  9:30
Filmstaden Vällingby 2017-11-14  13:00
Grand 2017-11-24  9:00
Tellus 2017-11-28  13:00

Sameblod
Tema: Historia. Identitet. Rasbiologi och 
diskriminering. 
 
Det är 1930-tal. Elle Marja går på samisk internatskola 
med sin lillasyster och ska snart ta över som renskötare i 
familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt 
borta från bybornas förakt, skolans stränga regler med 
kolttvång och rasbiologiska undersökningar av eleverna. 
I smyg inleder hon ett förhållande med en kille som 
studerar i Uppsala och bestämmer sig för att lämna allt 
och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas kläder 
och identitet och rymmer till Uppsala i hopp om ett 
annat liv. 

En skildring av ett mörkt och undangömt kapitel i 
Sveriges historia, men också en stark berättelse om 
uppväxt, kärlek, drömmar och kulturell identitet. En 
film hyllad av både kritiker och publik.
 
Sverige 2016. Regi: Amanda Kernell. 110 minuter. 
Svenskt och sydsamiskt tal. Svensk text. Syntolkning 
och uppläst text finns att ladda ner via appen Movietalk. 
Rekommenderas för åk 8–vux.

Visas:
Bio Rio 2017-10-13  9:30
Tellus 2017-10-17  9:00
Sture 2017-10-19  9:00
Zita 2017-10-24  9:30
Filmstaden Vällingby 2017-10-26  9:00

Heartstone
Tema: Vänskap och kärlek. Identitet.  
Att växa upp.
 
Thor och Christian är bästa vänner. På sommarlovet 
glider de runt i sin lilla fiskeby på den isländska 
landsbygden, men lovet kommer att innehålla mer än 
bad, fiske och vanligt tonårshäng. De vuxna är ibland 
obegripliga och de jämnåriga pendlar mellan att vara 
barn och vuxna. Hemligheter kommer upp till ytan och 
stämningen blir väldigt laddad. Det blir en sommar av 
känslomässig och sexuell turbulens som sätter killarnas 
vänskap på prov. 

Filmen vann Svenska Kyrkans pris för Bästa ungdoms-
film på BUFF 2017 (Barn- och ungdomsfilmfestivalen 
i Malmö). Motivering löd: En sinnlig relation beskrivs 
i ett våldsamt landskap. Ett sökande efter identitet 
med sprickor som släpper in både ljus och mysterium. 
Med sensuellt bildspråk och värme skildras en 
passionsberättelse. 

Island och Danmark 2016. Regi: Guðmundur Arnar 
Guðmundsson. 129 minuter. Isländskt tal. Svensk text. 
Rekommenderas för åk 8–gymnasiet.



Visas:
Victoria 2017-10-05  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-10-10  13:00
Grand 2017-10-13  9:00
Tellus 2017-10-17  13:00

Dolda tillgångar
Tema: Historia. Matematik. Rymdforskning  
och politik. Diskriminering och rasism. 
 
Dolda tillgångar är den fantastiska berättelsen om 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn och Mary Jackson. 
Tre briljanta kvinnor som jobbade för NASA och 
var hjärnorna bakom ett av historiens största projekt, 
astronauten John Glenns uppskjutning i rymden. 
Det var en fantastisk bedrift, som återgav USA sitt 
självförtroende och inspirerade resten av världen. 
Trion krossade alla kön- och rasbarriärer och blev 
en inspirationskälla för kommande generationer att 
drömma stort.
 
USA 2016. Regi: Theodore Melfi. 127 minuter. Engelskt 
tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 8–vux.
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Visas:
Victoria 2017-11-27  13:00
Filmstaden Vällingby 2017-11-30  13:00
Zita 2017-12-05  13:00
Sture 2017-12-08  9:00

Moonlight
Tema: Fattigdom. Mobbning. Identitet och 
sexualitet.
 
Chiron växer upp med sin narkotikaberoende mamma  
i ett fattigt område i Miami. Han lär känna knarkhand-
laren Juan och hans flickvän Teresa. De blir som extra 
föräldrar till Chiron, samtidigt som han upptäcker 
att modern köper sitt crack från Juan. I skolan träffar 
Chiron den populära Kevin, men Chiron blir också 
mobbad, vilket leder till att han till slut ger igen mot den 
värsta plågoanden och hamnar i ungdomsfängelse. När 
han är i tjugoårsåldern är han själv knarklangare och får 
en dag ett oväntat samtal från Kevin…

Moonlight är ett storslaget och samtidigt intimt porträtt 
av en ung mans liv från barndomen till vuxen ålder. Det 
är en tidlös historia om de ögonblick och krafter som 
formar våra liv och gör oss till dem vi är.

Trefaldig vinnare av Oscars 2016: Bästa Film, Bästa 
manliga biroll – Mahershala Ali samt Bästa manus efter 
förlaga – Barry Jenkins & Tarell Alvin McCraney.

USA 2016. Regi: Barry Jenkins. 111 minuter. Engelskt 
tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 9–vux.
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Kalendarium

Klas Klättermus och 
de andra djuren i 

Hackebackeskogen 
Förskola–åk 1

Elvis! Elvis! 
Åk 1–4

Vaiana 
Åk 2–6

Drakhjärta 
Åk 2–6

Skönheten och 
odjuret 
Åk 3–7

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 16:30

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 16:30

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 16:30

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 16:30

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 17:00

Victoria  
2017-09-27 kl. 9:00

Victoria 
2017-12-05 kl. 9:00

Grand 
2017-10-06 kl. 9:00

Grand 
2017-11-28 kl. 9:00

Zita 
2017-11-07 kl. 9:00

Bio Rio 
2017-09-29 kl. 9:30

Bio Rio 
2017-12-08 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-10-12 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-11-30 kl. 9:30

Filmstaden Vällingby 
2017-11-10 kl. 9:00

Reflexen 
2017-10-03 kl. 9:30

Filmstaden Vällingby 
2017-12-14 kl. 9:00

Reflexen 
2017-10-17 kl. 9:00

Reflexen 
2017-12-05 kl. 9:00

Filmstaden Kista 
2017-11-15 kl. 9:00

Sture 
2017-10-06 kl. 9:30

Årsta Folkets Hus 
2017-12-19 kl. 9:00

Årsta Folkets Hus 
2017-10-20 kl. 9:30

Victoria 
2017-12-08 kl. 9:30

Reflexen 
2017-11-21 kl. 9:00

Zita 
2017-10-10 kl. 9:00

Filmstaden Kista 
2017-10-25 kl. 9:30

Sture 
2017-12-14 kl. 9:30

Sture 
2017-11-24 kl. 9:00

Oskars Amerika 
Åk 4–6

Your Name 
Åk 5–9

Rum 213 
Åk 6–8

Hunt for the  
Wilderpeople 

Åk 6–8

Fröken omöjlig 
Åk 6–9

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 17:00

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 17:00

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 17:15

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 17:15

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 17:00

Victoria 
2017-11-07 kl. 9:00

Tellus 
2017-11-28 kl. 9:00

Grand 
2017-09-27 kl. 9:30

Bio Rio 
2017-11-22 kl. 9:30

Årsta Folkets Hus 
2017-10-13 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-11-14 kl. 9:30

Grand 
2017-12-01 kl. 9:00

Victoria 
2017-09-29 kl. 9:00

Zita 
2017-11-28 kl. 9:00

Victoria 
2017-10-18 kl. 9:00

Filmstaden Kista 
2017-11-22 kl. 9:30

Zita 
2017-12-05 kl. 9:30

Årsta Folkets Hus 
2017-10-03 kl. 9:00

Sture 
2017-12-01 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-10-20 kl. 9:00

Tellus 
2017-11-24 kl. 9:00

Årsta Folkets Hus 
2017-12-08 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-10-05 kl. 9:00

Grand 
2017-12-06 kl. 9:00

Sture 
2017-10-24 kl. 9:00

Bio Rio 
2017-12-01 kl. 9:00

Bio Rio 
2017-12-14 kl. 13:00

Reflexen 
2017-10-10 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-12-15 kl. 9:00

Bio Rio 
2017-10-26 kl. 9:30

Filmstaden Kista 
2017-10-12 kl. 9:30

Sju minuter efter 
midnatt 
Åk 6–8

Heartstone 
Åk 8–gymnasiet

Sameblod 
Åk 8–vux

Dolda tillgångar 
Åk 8–vux

Moonlight 
Åk 9–vux

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 17:00

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 17:00

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 17:15

Filmkväll för pedagoger  
2017-09-11 kl. 17:15

Filmkväll för pedagoger  
2017-10-19 kl. 17:15

Tellus 
2017-09-26 kl. 9:00

Bio Rio 
2017-10-13 kl. 9:30

Bio Rio 
2017-11-09 kl. 9:30

Victoria 
2017-10-05 kl. 9:00

Victoria 
2017-11-27 kl. 13:00

Zita 
2017-09-29 kl. 9:00

Tellus 
2017-10-17 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-11-14 kl. 13:00

Filmstaden Vällingby 
2017-10-10 kl. 13:00

Filmstaden Vällingby 
2017-11-30 kl. 13:00

Filmstaden Kista 
2017-10-04 kl. 12:30

Sture 
2017-10-19 kl. 9:00

Grand 
2017-11-24 kl. 9:00

Grand 
2017-10-13 kl. 9:00

Zita 
2017-12-05 kl. 13:00

Victoria 
2017-10-06 kl. 9:00

Zita 
2017-10-24 kl. 9:30

Tellus 
2017-11-28 kl. 13:00

Tellus 
2017-10-17 kl. 13:00

Sture 
2017-12-08 kl. 9:00

Grand 
2017-10-11 kl. 9:00

Filmstaden Vällingby 
2017-10-26 kl. 9:00
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Rådgivning, extra föreställningar 
och åldersrekommendationer  
Åldersrekommendationerna är generella och satta av 
Medioteket. Du som pedagog kan naturligtvis bäst be-
döma vilka filmer som fungerar för din klass. Välkom-
men till filmkvällarna för att se och diskutera filmerna. 
Du är också välkommen att höra av dig för rådgivning.

Vi ordnar extra föreställningar på begäran. Det gäller 
terminens skolbiofilmer och ett stort utbud för biovis-
ning. Kanske vill du visa en gammal favorit för din 
klass? Du väljer film och vi kommer överens om datum, 
tid och biograf. Bokningen är bindande.  

För mer information om terminens filmer, extra före-
ställningar med mera kontakta Carina Häll på telefon  
08–508 33 255 eller carina.hall@stockholm.se

A-märkning
A-märkningen är ett sätt att uppmärksamma tjejer och 
kvinnor på film. Märkningen bygger på Bechdel-testets  
tre kriterier:

1. Finns det två namngivna kvinnor?
2. Pratar de med varandra?
3. Om något annat än män?

A:et står för approved (godkänd) och märkningen an-
vänds internationellt samt av några biografer i Sverige. 
Testet handlar inte om kvaliteten på filmen eller om 
det är en feministisk film eller ej, vilket har gett A-
märkningen en del kritik. Men tar man testet för vad det 
är, ett test så enkelt att det nästan blir ironiskt, är det lätt 
att bli förvånad över hur många filmer som faktiskt inte 
uppfyller dessa simpla kriterier och det är just det som 
är syftet; att höja medvetenheten kring representation på 
filmduken och väcka frågan: Varför ser det ut så här?

Bokning av skolbio
Bokning sker via formuläret på stockholm.se/
medioteket (under rubriken Film och ljud). Du kan 
också mejla till skolbio@stockholm.se eller ringa 
08–508 33 481. Telefontid: måndag och tisdag klockan 
14.00–16.30, onsdag och torsdag klockan 9.00–12.00 
samt fredag klockan 9.00–10.30.

Friskolor i Stockholm har möjlighet att boka plats en 
månad innan en visning. 

Bekräftelse, med filmhandledning, skickar vi cirka en 
vecka före varje föreställning. En föreställning kan stäl-
las in om för få platser bokats.

Avbokning för fler än 5 personer ska ske minst 14 dagar 
i förväg, annars debiterar vi för antalet bokade platser.

Pris
Biljettpriset är 40 kronor/plats. Fakturering sker på 
antalet bokade platser.

Vid förköp av 300–999 platser är priset 35 kronor/plats. 
Vid köp av 1 000 platser eller fler är priset 30 kronor/
plats. För mängdrabatt, skicka en rekvisition med 
rektors underskrift till skolbioansvarig Carina Häll. Vi 
fakturerar enligt rekvisition. Priserna gäller kommunala 
verksamheter inom Stockholms stad.

Kulturombud får fritt inträde till alla föreställningar. 
Meddela vid bokningen att du är ombud. Plats måste 
bokas i förväg!

Friskolor i Stockholm har möjlighet att boka plats en 
månad innan en visning. För friskolor tillkommer moms 
på priserna ovan. Fakturering sker på antalet bokade 
platser.

Trivselregler
Medföljande vuxna ansvarar för ordningen i biosa-
longen. Alla elevgrupper måste åtföljas av minst en 
vuxen per 30 elever. En bioupplevelse kan förstöras om 
inte alla respekterar de regler som gäller. Förtäring är 
inte tillåten på skolbiovisningarna. Anledningen är att vi 
vill hålla nere städkostnaderna och därmed biljettpriset. 
Mobiltelefoner och annan utrustning ska vara avstängd. 

Biograferna börjar sina insläpp 20 minuter innan före-
ställningarnas början. Det är viktigt att föreställningarna 
kan börja på utsatt tid, eftersom både skolorna och 
biograferna har scheman att följa.

Läs mer och se filmtrailers på  
stockholm.se/medioteket   
Följ oss även på Twitter!
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Ordna en egen filmgala på biograf/
Skapande skola

Vill du visa en favoritfilm för en hel årskurs eller flera filmer för 
olika åldrar kan vi hjälpa till med arrangemanget. Kanske vill du 
engagera eleverna i att skriva filmrecensioner, göra filmaffischer 
eller programblad, vara värdar på biografen, låta dem skriva fort-
sättningen på historien eller uttrycka filmupplevelsen i bild eller 
dikt... Möjligheterna är många.

Vi hjälper till med att ordna själva filmföreställningen på en bio-
graf och en tid som ni väljer!

Förutom terminens filmer finns till exempel följande filmer i dist-
ribution: Havets sång, Zootropolis, När Marnie var där, Tsatsiki 
farsan och olivkriget, Nykomlingen, Mustang, Suffragette samt 
Martha och Niki... Listan kan göras lång!

Målgrupp: Förskoleklass–vux

Datum: Enligt överenskommelse

Kostnad: 5 300 kronor/föreställning för upp till 135 platser.  
Därefter 40 kronor/plats.  
I priset ingår biografhyra, filmhyra, filmfrakt och administration.

Information: Carina Häll   
Telefon: 08–508 33 255   
E-post: carina.hall@stockholm.se

Foto: Joachim Calmeyer
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1 Bio Rio – Hornstulls strand 3
2 Filmstaden Kista – Kista Galleria
3 Filmstaden Vällingby – Vällingbyplan 7
4 Grand – Sveavägen 45
5 Reflexen – Kärrtorpsplan 14
6 Sture – Birger Jarlsgatan 41 A

1

3

9

2

10

4

5

6

7
8

Biografer
Biograferna börjar sina insläpp 20 minuter innan föreställningarnas början. Det är viktigt att föreställningarna 
kan börja på utsatt tid, eftersom både skolorna och biograferna har scheman att följa.

Läs mer om biograferna på sli.se/medioteket

7 Tellus – Vattenledningsvägen 46,  
 Midsommarkransen
8 Victoria – Götgatan 67
9 Zita – Birger Jarlsgatan 37
10 Årsta Folkets Hus – Årsta Torg
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Filmverkstäder

Eftersom de flesta elever konsumerar mycket film och rörlig bild på sin fritid öppnas många möjligheter om vi 
lyfter in filmen i skolans värld. Eleverna har ofta kunskap kring rörlig bild, och även en lust att använda sig av 
det, de väntar bara på tillfälle och en knuff i rätt riktning.
 
Vi erbjuder filmverkstäder där erfarna filmskapare kommer till skolan och gör film tillsammans med dina 
elever. Använd egna Ipads, om ni har på skolan, eller låna utrustning av oss. Det finns färdiga upplägg eller 
så kommer vi överens om något som passar för just din skola. Kanske vill ni följa upp skolbiobesöket med en 
filmverkstad för klassen?  
 
Nedan följer tre tips på filmverkstäder med specifikt tema.

Låt dina elever göra film och samtidigt nå ökad måluppfyllelse!

1. Normer och identitet
Vad är en norm för något? Vad händer om vi inte befinner 
oss inom normen? Visst är det viktigt att alla får vara den 
de är, men fungerar det alltid så i praktiken? Genom att 
titta på film tillsammans och diskutera utifrån filmen kan 
vi komma åt dessa viktiga ämnen för att sedan skapa egna 
filmer på samma tema.

2. Demokrati och mänskliga rättigheter
Det är viktigt med demokrati säger vi ofta, men vad innebär 
demokrati i praktiken? Och hur ser det ut i ett land där det 
inte är demokrati? Kan ett land med demokrati vara ode-
mokratiskt? Vilka rättigheter har vi människor? Dessa stora 
frågor tar vi ett grepp om via en film vi sett gemensamt. 
Utifrån vår diskussion skriver vi sedan egna filmmanus i 
smågrupper. Vi går igenom filmens grundläggande berät-
tarspråk, filmar och redigerar och avslutar med gemensam 
filmvisning och diskussion av klassens egna filmer.

Plats: I skolan eller på Medioteket

Hur: Två filmpedagoger på en helklass (ca 25 elever) 
tillsammans med klasslärare.

Datum: Enligt överenskommelse

Kostnad: 
3 timmars handledning av elever: 8 400 kronor 
5 timmars handledning av elever: 14 000 kronor
10 timmars handledning av elever: 28 000 kronor

Anmälan: elisabet.jonsved@stockholm.se
 
Filmverkstäderna kan finansieras med Skapande 
skola-medel. Läs mer om Skapande skola och hur du 
söker medel: kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola 

3. Film och mångspråk
I Sverige pratar vi inte bara svenska. Vi har flera minori-
tetsspråk och språkrikedomen ökar i och med invandring 
från andra länder. När vi jobbar med språk som fokus i 
film får vi både den filmspråkliga kommunikationen samt 
den verbala. Det går att jobba på en mängd olika sätt, 
nedan finns tre förslag.
 
• Låt eleverna göra film på det moderna språk de stu-

derar. Eleverna skriver manus och övar in sina repliker 
innan filmning. När de redigerar sin film textar de den 
(på samma språk som talas i filmen) för att öka inlär-
ningen. 
 

• Gör undersökande reportage i smågrupper. Eleverna får 
ge sig ut på stan eller på skolan och undersöka ett visst 
ämne. Välj vilket språk som filmen ska utföras på. 

• Ta vara på de språkkunskaper som finns i klassen. Utgå 
från samma manus men låt varje grupp av elever göra 
film på ett specifikt språk. Jämför de färdiga filmerna.

Ni kan även boka filmverkstad med fokus på någon 
av följande filmgenrer/tekniker:

• Spelfilm
• Reklamfilm
• Nyhetsreportage
• Dokumentär

• Animation
• Trickfilm
• Greenscreen
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Eftersom film passar bra i så många ämnen och även är perfekt när du jobbar ämnesintegrerande kommer 
här nedan lite tips och idéer på hur det går att använda sig av filmskapande i några olika ämnen. Kontakta 
oss gärna om du har egna idéer eller vill bolla idéer kring just ditt ämne. 
 

Geografi
Hur blir det jordbävning? Hur fungerar en befolknings-
pyramid? Låt dina elever, i filmens form, förklara för 
varandra med hjälp av animationsteknik. 
 
Använd en greenscreen och res till platser ni aldrig har 
varit på och berätta om platsen genom att ”vara där”.
 
Historia
Hur levde man förr i tiden? Gör ett reportage och intervjua 
en riktig eller en fiktiv person. 
 
Arbeta med animation; lyft fram viktiga historiska hän-
delser genom att animera figurer och scener som ni gjort i 
papper, så kallad cut out-teknik.
 
Naturvetenskap
Det är spännande och lätt att via film skildra långsamma 
förlopp som is som smälter, kemiska reaktioner eller ett 
frö som växer upp till ett skott. Med timelaps-funktionen 
i en animationsapp tas kort automatiskt i ett bestämt tids-
intervall. 
 
Förklara komplicerade förlopp som kroppens metaboliska 
system genom att klippa ut modeller och figurer i papper 
och gör det levande med animationsteknik.
 

Svenska
Skriv en berättelse för film. Hur är den klassiska drama-
turgin uppbyggd? Hur skriver man ett bra manus med 
dialog och miljöbeskrivningar? Prova berätta en historia 
med parallellhandling. Har ni läst en bok som blivit film? 
Jämför de olika mediernas berättarspråk.
 
Bild
Genom att arbeta med film får vi bland annat grunderna i 
bildspråkligt berättande såsom bildutsnitt, bildkomposi-
tion, perspektiv och djupverkan. Film ger dessutom fan-
tastiska möjligheter till ämnesövergripande samarbeten.
 
Matematik
Animera algoritmer och få in datalogiskt tänkande i 
undervisningen. Låt figurer röra sig över ett rutnät genom 
någons förprogrammerade instruktioner. Var hamnar figu-
ren? Hur blir dess rörelsebana?
 
För mer information kontakta Elisabet Jonsved, e-post: 
elisabet.jonsved@stockholm.se, telefon: 08–508 32 815 
eller läs mer på stockholm.se/medioteket
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Skönheten och odjuret
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Kompetensutveckling för 
pedagoger

Filmworkshop med Ipad
Filmverkstäder för pedagoger

Vill du filma för att dokumentera din verksamhet 
eller vill du lära dig filmskapandets grunder för att 
kunna lära ut till dina elever? Den här kursen är för 
dig som vill ha lite skjuts på vägen för att komma 
igång och filma med Ipad. Vi går igenom hur man 
skriver filmmanus, ritar bildmanus och filmar för 
att slutligen redigera materialet till en färdig film 
med förtext, eftertext, ljud och musik. Genom att 
själv göra en enkel kortfilm får du grunderna i det 
filmiska språket.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs 

Målgrupp: Pedagoger i förskoleklass–gymnasiet

Tid: 3,5 timmar 

Datum: 2/10 klockan 14.00–17.30 eller  
16/11  klockan 16.00–19.30

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, 
Liljeholmen

Information:  
Elisabet Jonsved    
Telefon: 08–508 32 815   
E-post: elisabet.jonsved@stockholm.se

Läs mer och anmäl dig på:  
stockholm.se/medioteket

Tips!
Starta terminen med fortbildning för personalen
När ni i personalen gör film tillsammans får ni både 
ny och viktig kunskap som ni kan dela med varandra 
och en rolig aktivitet som svetsar samman arbets-
lag och kollegor. Boka ovanstående filmworkshop 
för hela skolans personal. När vi avslutar med en 
gemensam filmvisning brukar vi få se skolan och 
dess personal i ett helt nytt ljus: skräckscener i 
skolmatsalen, slapstick-humor i personalrummet och 
drama i skolans korridor. Ta ut svängarna och få en 
oförglömlig upplevelse! 

Kontakta Elisabet Jonsved för offert.

MIK med fokus på bild och 
medier
Vad innebär MIK och hur kan vi syn-
liggöra och arbeta med medie- och 
informationskunnighet i klassrummet?

Vi kommunicerar mer och mer med bilder, inte 
minst gäller detta barn och ungdomar. Varje se-
kund visas 118 031 videofilmer på YouTube enligt 
Statens Medieråd. Det nya medielandskapet kräver 
nya kunskaper i att söka och värdera information. 
Medioteket presenterar UNESCO:s ramverk för 
MIK med fokus på film-, TV-, reklam-, nyhets- och 
mediekunnighet. Vi lär oss om bildens makt, vink-
lade bildbudskap och den rörliga bildens inflytande 
på oss. MIK berör ämnen som svenska, bild, historia 
och samhällskunskap. Här får du konkreta tips på 
hur du kan arbeta med eleverna i klassrummet.

Målgrupp: Pedagoger i årskurs 4–9

Tid: 9 timmar 

Datum: 26/9, 11/10 och 26/10 klockan 14.00–17.00

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, 
Liljeholmen

Information:  
Elisabet Jonsved   
Telefon: 08–508 32 815   
E-post: elisabet.jonsved@stockholm.se

Läs mer och anmäl dig på:  
stockholm.se/medioteket

Kursen kan även anordnas på begäran.  
Kontakta oss för offert.
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Jobba mer med film

Film för lärande och kultur i skolan

Att se en film och reflektera över filmupplevelsen samt de frågor som väcks är ett 
effektivt sätt att ta till sig kunskap. Att skapa och kritiskt granska film ingår i den 
digitala kompetens som lyfts i skolans styrdokument. Mediotekets filmtjänster ger 
dig verktygen. 

Använd film i skolan

Allt samlat i plattformen sli.se/medioteket
I plattformen finns ett stort antal filmer, tv- och radiopro-
gram som kan ses eller höras strömmande eller på dvd  
och cd. Film och ljud i alla ämnen för alla åldrar som en 
fantastisk resurs för lärandet! Här finns ett av Sveriges 
största utbud av utbildnings- och spelfilmer. Lärarhandled-
ning eller arbetsmaterial är länkat till många av filmerna 
och programmen.

Alla filmer och program på sli.se/medioteket har insti-
tutionell visningsrätt, vilket gör det enkelt för skolan att 
följa lagen om upphovsrätt. Tjänsterna är tillgängliga för 
skolor som tecknat avtal med Medioteket.

Stockholms skolor har tillgång till databaser som finns på 
sli.se/medioteket och i skolplattformen:
• NE
• Wikipedia
• Landguiden
• Worldbook
• Mediearkivet

Med verktyget Samsök kan lärare och elever göra sök-
ningar i flera källor samtidigt.

Elever har egen inloggning
Elever är välkomna att aktivera sina elevkonton och se 
film eller lyssna på radioprogram strömmande via dator, 
eller surfplatta.

Gör film med eleverna

Att skapa egen film ger en mediekunnighet som är oerhört 
viktig i vårt samhälle idag, dessutom är det språkutveck-
lande, roligt och engagerande! Vi erbjuder olika filmverk-
städer som kan finansieras med skapande skola-medel.
 

Vi erbjuder mer
Spela in en egen podcast
Vill dina elever spela in en egen podcast eller har de nå-
gon text de vill läsa in? Då kan de boka tid i vår ljudstudio 
där det ingår handledning under inspelning och redigering. 
Den färdiga produktionen får de sedan med sig som en 
ljudfil.

Filmverkstäder för pedagoger
Varje termin anordnar vi kurser i filmskapandets grunder 
för intresserade lärare och annan pedagogisk personal. Vi 
använder oss av Ipad både när vi filmar och redigerar. Inga 
förkunskaper krävs. Se sidan 21 för mer information eller 
hör av er till vår filmpedagog.

Vill du jobba med film har vi tre olika erbjudanden.

Filmpedagoger på plats i din skola
Vi kommer till skolan med kunniga filmpedagoger och 
skapar film med eleverna. Tillsammans filmar och redige-
rar vi med Ipads för att sedan ha färdiga kortfilmer, gjorda 
av eleverna.

Hyr videokameror och jobba själva
Hyr videokameror och filma på egen hand med dina 
elever. Efteråt finns det möjlighet att redigera materialet i 
våra redigeringsstudior. Pedagogiskt stöd ingår.

Ipads för utlåning 
Från och med höstterminen kan du låna Ipads för filmska-
pande kostnadsfritt till din klass. Vi erbjuder behändiga 
vagnar med uppsättningar om femton Ipads i varje. Mejla 
elisabet.jonsved@stockholm.se och beskriv ditt filmpro-
jekt samt hur länge du behöver låna utrustningen. Ipad- 
vagnarna finns på Medioteket för avhämtning. 
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Kontakta oss gärna!

Support, medierådgivning, bokning media
E-post: mediebokning@stockholm.se
Telefon: 08–508 33 481   
Måndag och tisdag klockan 14.00–16.30
Onsdag och torsdag klockan 9.00–12.00 
Fredag klockan 9.00–10.30

Avtal/inköp media
Doris Erixon • Telefon: 08–508 33 477  
E-post: doris.erixon@stockholm.se

Teknik/elevkonton
Robert Broman • Telefon: 08–508 33 252  
E-post: robert.broman@stockholm.se

Information och rådgivning Skolbio (ej bokning)
Carina Häll • Telefon: 08–508 33 255  
E-post: carina.hall@stockholm.se

Bokning Skolbio
Webb: stockholm.se/medioteket 
E-post: skolbio@stockholm.se 
Telefon: 08–508 33 481   
Måndag och tisdag klockan 14.00–16.30
Onsdag och torsdag klockan 9.00–12.00
Fredag klockan 9.00–10.30

Filmpedagog/Filmverkstäder
Elisabet Jonsved • Telefon: 08–508 32 815 
E-post: elisabet.jonsved@stockholm.se

Kameror, redigering och ljud 
Magnus Mählkvist • Telefon: 08–508 33 473  
E-post: magnus.mahlkvist@stockholm.se

Du vet väl att…

fritidshemmen kan anlita Medioteket för 
filmverkstäder med elever. Ett perfekt sätt 
att blanda lek och lärande!



Läs mer på:

sli.se/medioteket

stockholm.se/medioteket

twitter.com/medioteket
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