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Skolbio Stockholm våren 2017
 
En lärare berättade att hon ofta visade film för eleverna och de ojade sig 
över att filmerna var så konstiga. Efter en tid undrade en av dem förväntans-
fullt ”När ska vi få se en sån där konstig film igen?” Jag tänker att det är så 
det är med de starka berättelserna. De kan gnaga och ge en något att fun-
dera över. Och ge mersmak! 

Värre är det med de vinklade bildbudskap och den propaganda som florerar på nätet. Jag hop-
pas att unga människor kan diskutera dem, för det är viktigt att förstå hur alla bilder, både rör-
liga och stillbilder, är betydelsebärare. Hur de påverkar oss och bidrar till att forma våra åsikter, 
tankar och föreställningar. Jag är övertygad om att eleverna kan få en djupare förståelse för hur 
mediet verkar genom att arbeta med MIK (Medie- och informationskunnighet) i skolan. Statens 
Medieråd har användbar information på sin hemsida och Medioteket erbjuder kurser i samar-
bete med dem.

I januari drar skolbiosäsongen igång med lärarkvällar och förhandsvisningar och sen i februari 
startar filmvisningarna för elever. Som regel har filmerna för lågstadiet svenskt tal och filmerna 
för äldre elever svensk text. Det gäller även svenska filmer, för att inkludera elever med till 
exempel hörselnedsättning. Rykande färska filmhandledningar och lektionsupplägg utifrån 
filmerna hittar du på sli.se/medioteket under rubriken Film och ljud och sen Skolbio Stockholm. 
Vi lägger ut dem inför starten av varje filmperiod och de är tillgängliga för fri kopiering och 
spridning.

Vi vill gärna höra vad du och dina elever tycker om filmen ni såg. Vad fungerade bra på vis-
ningen och mindre bra? Hur vill du att lärarkvällarna ska se ut? Vilken kompetensutveckling 
skulle du önska dig? Hur kan vi skräddarsy filmvisningar och skapande skola-paket så det pas-
sar skolans behov? 
Berätta gärna hur ni jobbar med film på din skola! Kanske kan vi föra bra idéer vidare till an-
dra lärare. Ibland skickar vi ut enkäter, men det går också att skicka enkla kommentarer till oss. 
Det hjälper oss att utveckla verksamheten. Mejla till carina.hall@stockholm.se
Stort tack på förhand!

Ett extra tack går till referensgruppen med lärare och cineaster, som alltid kommer med kloka 
idéer och filmförslag! Det vore tråkigt utan er!

Carina Häll
Skolbioansvarig
Medioteket
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Kompetensutveckling för 
pedagoger

Filmkvällar – förhandsvisningar, filmpedagogik och förtäring

Välkommen att se vårens skolbiofilmer innan dina elever gör det! Vi förhandsvisar filmerna 
kostnadsfritt för lärare, andra pedagoger, kulturombud och skolbibliotekarier. Ta del av film-
handledningar, lektionsupplägg och information om filmverkstäder, för att integrera film och 
skolbio i undervisningen.

25 januari visas filmerna:
16.00–17.00  Bajsfilmen – Dolores  
 och Gunellens värld
16.30–18.30  Den lille prinsen 
17.00–18.30  Siv sover vilse
17.00–19.00  Stay!
17.00–19.00  Horizon beautiful
17.00–19.00  Hördur
17.15–19.30  John Hron
17.15–19.40  Snowden

Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld

Horizon beautiful Stay!
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Läs mer om skolbiovisningarna på sidorna 9–23.

30 mars visas filmerna:
16.00–17.15  Mitt liv som Zucchini
17.00–19.00  Micro och Gasolin
17.00–19.00  Max Minsky och jag
17.00–19.15  Monsieur Chocolat 
17.15–18.45  Upp i det blå
17.15–19.30  Djungelboken
17.15–19.00  Nerve

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!

Mitt liv som Zucchini

Upp i det blå

Djungelboken
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D
jungelboken



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: 16/2 eller 3/4  klockan 16.00–19.30

Kostnad: 945 kronor

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–gymnasiet

Tid: 2,5 timmar 

Datum: 31/1 eller 20/2 klockan 16.00–18.30

Kostnad: 675 kronor

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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Skolbiovisningar
Siv sover vilse
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Visas:
Victoria 2017-02-09  9:30
Bio Rio 2017-02-15  9:30
Grand 2017-02-17  9:00
Årsta Folkets Hus 2017-02-21  9:30
Filmstaden Vällingby 2017-02-23  9:30

Visas:
Reflexen 2017-03-07  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-03-10  9:00
Filmstaden Kista 2017-03-15  9:30
Grand 2017-03-17  9:00
Sture 2017-03-21  9:00
Bio Rio 2017-03-23  9:30

Bajsfilmen – Dolores och 
Gunellens värld
Tema: Vänskap. Separation. Livet och döden. 

Dolores och Gunellen är väldigt olika, ändå är de bästa 
vänner och bor tillsammans. En dag bestämmer sig 
Gunellen för att resa ut i världen. Dolores vill inte bli 
lämnad, så för att Gunellen ska stanna kvar berättar hon 
allt hon vet om hår, bajs, döden, livet och kärleken. Men 
allt det här kanske bara gör Gunellen ännu mer nyfiken 
på att resa?

En animerad film fritt efter Pernilla Stalfelts under-
fundiga och filosofiska böcker. Skådespelaren Rikard 
Wolff är berättaren och Mia Skäringer och Klara 
Zimmergren ger röst till huvudkaraktärerna Dolores  
och Gunellen.

Sverige 2016. Regi: Linda Hambäck. 45 minuter. 
Animation. Svenskt tal. Rekommenderas för 
förskoleklass–årskurs 2.

Siv sover vilse
Tema: Vänskap. Frigörelse. Fantasi.
 
Sjuåriga Siv ska sova över hos sin nya vän Cerisia. Allt 
känns annorlunda hemma hos kompisen, som dessutom 
börjar visa sidor av sig själv som Siv aldrig sett innan. 
Men det är inte förrän de ska sova och Siv vill ringa 
hem som hon börjar känna oro. Vilse, mitt i natten, i den 
stora lägenheten träffar hon två lustiga grävlingar, som 
hjälper henne att acceptera det som är annorlunda och 
får henne att hitta sig själv.

Siv sover vilse är ett magiskt äventyr som många barn 
säkert kan känna igen sig i, att ta det första steget bort 
från det trygga hemmet och bege sig ut på osäker mark. 
Filmen är baserad på Pija Lindenbaums bok med samma 
namn. 

Sverige 2016. Regi: Catti Edfeldt och Lena Hanno 
Clyne. 76 minuter. Svenskt tal. Rekommenderas för 
förskoleklass–årskurs 2. 

Syntolkning finns att ladda ner till Iphone eller Ipad via 
appen Movie Talk: www.movietalk.nu
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Visas:
Bio Rio 2017-04-20  9:30
Årsta Folkets Hus 2017-04-25  9:30
Grand 2017-04-28  9:30
Tellus 2017-05-03  9:00
Sture 2017-05-05  9:00

Visas:
Filmstaden Kista 2017-05-10  9:30
Filmstaden Vällingby 2017-05-12  9:00
Bio Rio 2017-05-18  9:00
Årsta Folkets Hus 2017-05-23  9:00
Sture 2017-05-30  9:00
Victoria 2017-06-01  9:30

Upp i det blå
Tema: Vänskap och utanförskap. Samarbete. 
Äventyr.

Åttaåriga Pottan ska på ponnyläger, men hamnar av 
misstag på en skrotgård, hos några riktigt märkliga 
typer. Pottan har inga vänner och föräldrarna har aldrig 
tid, men på skroten blir hon snart accepterad trots att 
där finns flera hemligheter att dölja. Det dröjer inte 
länge förrän Pottan börjar förstå vad det handlar om 
och kanske kan hon hjälpa till? Bakom höga stängsel 
snickras det på en hemmagjord rymdfarkost…

Det blir en spännande sommar som Pottan och hennes 
föräldrar sent ska glömma.
 
Sverige 2016. Regi: Petter Lennstrand. 81 minuter. 
Svenskt tal. Rekommenderas för årskurs 1–3.

Mitt liv som Zucchini
Tema: Utsatthet. Frånvarande föräldrar. Vänskap 
och förälskelse.
 
Zucchini heter egentligen Liam, men hans mamma har  
alltid kallat honom Zucchini. När hon dör är smek-
namnet och en av hennes ölburkar det enda han har 
kvar som minne. Han är säker på att han är ensammast 
i världen – tills han lär känna sina nya vänner på 
barnhemmet. Simon, Ahmed, Jujube, Alice och Béatrice 
har olika anledningar till att vara där. Och så kommer 
en ny flicka, Camille… När man är nio år finns det så 
mycket att upptäcka – som hur det är att ha kompisar, 
bli kär och vem vet, kanske till och med att vara lycklig? 
På något sätt kommer livet att ordna sig i alla fall.

Filmen är animerad med manus av Céline Sciamma, 
fritt efter Gilles Paris roman ”Autobiographie d’une 
courgette”. Det är en både rörande och rolig film, som 
tar upp stora frågor på ett osentimentalt sätt. Den be-
rättar om den värld vi lever i, den värld som våra barn 
har att förhålla sig till.

Schweiz 2016. Regi: Claude Barras. 66 minuter. Ani-
mation. Svenskt tal. Rekommenderas för årskurs 2–5.
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Visas:
Grand 2017-03-08  9:30
Zita 2017-03-14  9:30
Victoria 2017-03-16  9:00
Tellus 2017-03-22  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-03-28  9:00

Visas:
Zita 2017-03-17  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-03-21  9:00
Sture 2017-03-24  9:00
Reflexen 2017-03-28  9:30
Bio Rio 2017-03-30  9:30
Tellus 2017-04-04  9:00

Den lille prinsen
Tema: Rätten att vara sig själv. Livskvalité. 
Annorlunda vänskap. Fantasins kraft. 
 
En ung tjej och hennes mamma flyttar till ett nytt om-
råde och tanken är att tjejen ska börja på en prestigefylld 
skola. Mamman har stakat ut dotterns framtid och 
gjort en noga uttänkt livsplan. När tjejen träffar den 
excentriske grannen, en pilot, blir det svårt att hålla fast 
vid mammans planer. Piloten visar henne en fantastisk 
ny värld där allt är möjligt, en värld som han själv 
upptäckte för länge sedan tack vare en liten prins. En 
magisk och känslofylld resa börjar och det är nu hon 
lär sig vad som egentligen är viktigt. Kanske är det som 
betyder mest kontakten människor emellan och att finna 
sin egen väg i livet? Det är endast genom att lyssna på 
sitt hjärta som man kan se saker på rätt sätt, saker som 
är osynliga för blotta ögat. 

Filmen balanserar skickligt mellan svindlande filoso-
fiska perspektiv och fartfyllda flygäventyr. Barnboken 
Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupérys talar till 
alla generationer och har blivit en succé världen över. 

Frankrike, Kanada, 2015. Regi: Mark Osborne. 107 min. 
Animation. Svenskt tal. Rekommenderas för åk 2–6. 

Horizon Beautiful
Tema: Drömmar och framtidsutsikter. Driftighet 
och självständighet. Relationer. Äventyr. 
 
12-årige Admassu lever i Addis Abeba, Etiopien. Han 
älskar fotboll och drömmer om en framtid som proffs. 
När den schweiziske fotbollmagnaten Franz kommer 
till staden gör Admassu allt för att bli upptäckt – utan 
framgång. Det driver pojken till att iscensätta ett möte, 
som dessvärre spårar ur och plötsligen är Admassu och 
Franz vilse ute i bushen. Nu hänger det på Admassu 
att ta dem tillbaka. Trots att Franz först är arrogant och 
saknar tillit är hans kunskaper inte mycket värda här ute. 
Han blir beroende av Admassu och lokalbefolkningens 
välvilja. Sakta utvecklar de starka band och kanske kan 
det påverka Admassus framtid trots allt?

Ett finstämt och rörande drama och samtidigt en kritik 
mot västerländsk ignorans.

Etiopien, Schweiz 2013. Regi: Stefan Jäger. 90 minuter. 
Svensk text. Rekommenderas för årskurs 4–7.
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Visas:
Tellus 2017-04-28  9:30
Filmstaden Kista 2017-05-03  9:00
Filmstaden Vällingby 2017-05-05  9:00
Reflexen 2017-05-09  9:00
Victoria 2017-05-11  9:00

Visas:
Årsta Folkets Hus 2017-02-07  9:00
Bio Rio 2017-02-10  9:30
Filmstaden Kista 2017-02-15  9:00
Zita 2017-02-22  9:00

Stay!
Tema: Vänskap. Familj och hem. Utsatthet och 
tillhörighet. Äventyr.
 
Den holländska filmen Stay! är en liten roadmovie om 
bästisarna Lieke och Milad och det äventyr som tar 
sin början när Milad och hans iranska familj hotas av 
utvisning. Lieke upplever att det är ett orättvist beslut 
och försöker komma på ett sätta att stoppa utvisningen. 
När Lieke stöter på en journalist hoppas hon få hjälp 
med att väcka opinion i frågan. Under tiden flyr Lieke 
och Milad undan polisen och bestämmer sig för att söka 
upp Liekes frånvarande pappa för att gömma sig där. 

En oerhört varm berättelse som belyser vikten av empati 
och engagemang och som visar att alla, även barn, kan 
göra sin röst hörd, påverka och göra skillnad. En film 
med lyckligt slut, som vann pris som Bästa film på 
festivalen Lucas i Frankfurt.

Nederländerna 2011. Regi: Lourens Blok. 90 minuter. 
Svensk text. Rekommenderas för årskurs 4–7.

Djungelboken 
Tema: Äventyr. Ursprung. Identitet. Miljö. Natur 
kontra civilisation.
 
Den föräldralösa pojken Mowgli växer upp i djungeln 
och uppfostras av vargar. En mindre naturkatastrof med 
hård torka väcker tigern Shere Kahns hämndbegär och 
motvilja till människor. Mowgli är inte längre säker 
bland djuren, han behöver hitta tillbaka till de sina – 
människorna i människobyn. Men för Mowgli ter sig 
människobyn som något skrämmande. Människan är 
farlig för djur och natur. Mowglis kluvna identitet gör 
sig påmind, hans uppfinningsrikedom påminner alla i 
djungeln om att han trots allt inte är ett djur bland de 
andra djuren. 

Nyinspelningen av Djungelboken är en spännande 
äventyrs- och fantasyfilm om människans ursprungliga 
tillvaro, kampen mellan natur och civilisation, mellan 
djur och människa. Kanske behöver det inte vara en 
motsättning? Kanske är det dags för ett helhetstänk?
Inspelningen är gjord i CGI (Computer-generated 
imagery) efter den klassiska sagan av Rudyard Kipling.

USA 2016. Regi: Jon Favreau. 106 minuter. Svensk text. 
Rekommenderas för årskurs 5–7.
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Visas:
Filmstaden Vällingby 2017-04-21  9:00
Victoria 2017-04-25  9:00
Sture 2017-04-27  9:30
Tellus 2017-05-05  9:00

Visas:
Reflexen 2017-05-15  13:00
Victoria 2017-05-19  9:00
Zita 2017-05-23  9:30
Årsta Folkets Hus 2017-05-30  9:00

Micro och Gasolin
Tema: Vänskap. Identitet. Teknik. 
 
Daniel är 14 år. Han är en av de mindre killarna i 
klassen och blir därför kallad Micro. Vissa misstar 
honom för att vara tjej, eftersom han har långt hår. Han 
älskar att teckna, speciellt tjejer, och funderar en hel del 
på sexualitet och existentiella frågor. När Théo börjar i 
klassen hittar Daniel en kompis som är lika udda som 
han själv. Théos stora intresse är motorer och teknik, 
han får därför öknamnet Gasolin. Trötta på att vara 
missförstådda i skolan och av de vuxna bestämmer de 
sig för att bygga ett eget fordon, lämna allt och söka 
friheten ute på vägarna. Daniel skissar en idé på hur 
den ska se ut och Théo samlar delar som kan få den att 
rulla. En gammal madrass får utgöra grunden till den 
originella husbilen. Resan blir en prövning i tålamod 
och samarbete, men med mycket humor i bagaget blir 
det också ett fantastiskt äventyr, som får killarna att 
växa.

Frankrike 2015. Regissör: Michel Gondry. 103 minuter. 
Svensk text. Rekommenderas för åk 6–9. 

Max Minsky och jag
Tema: Skola. Utanförskap. Vänskap och 
förälskelse. Framtidsdrömmar. 
 
Trettonåriga Nelly Edelmeister är duktig i skolan, men  
inte sportig och inte en av de populära tjejerna. Som 
blivande vetenskapskvinna är hon skeptisk till att 
genomgå den religiösa ”bat mitzva” hennes mamma 
tjatar om. Hon vill hellre försöka ta sig in i skollaget 
i basket och därmed få chansen att möta den snygge, 
astronomiälskaren, prinsen av Luxemburg. När Max 
Minsky dyker upp ser Nelly först bara olikheterna, Max 
har det svårt med skolarbetet men är en hejare på basket. 
Kanske kan de trots allt hjälpa varandra?

”Max Minsky och jag är en charmig och varm coming 
of age-film om att veta vad en vill och genomdriva 
sina föresatser. Med visuell fantasi fångar den tonårens 
längtan efter en egen plats i tillvaron, och ett eget uni-
versum där man kan vara sig själv.” Citat ur Svenska 
Filminstitutets filmhandledning. 

Tyskland 2007. Regi: Anne Justice. 94 minuter.  
Svensk text. Rekommenderas för årskurs 6–9.
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Visas:
Filmstaden Vällingby 2017-03-09  13:00
Sture 2017-03-15  9:00

Visas:
Victoria 2017-03-24  9:00
Zita 2017-03-28  9:30
Bio Rio 2017-03-30  13:00

Hördur
Tema: Att gå sin egen väg. Identitet och 
tillhörighet. Ridsport.
 
Aylin har det tufft hemma och i skolan. Hon tar ett stort 
ansvar för hushållet och sina yngre syskon. Efter att hon 
gett igen mot sina värsta mobbare i skolan döms hon till 
samhällstjänst i ett stall på landet. Det visar sig att Aylin 
har en fallenhet för ridning och hennes tränare tycker 
att hon ska ställa upp i den kommande tävlingen. Mot 
faderns vilja börjar Aylin träna i smyg. När pappan vill 
flytta från Tyskland tillbaka till Turkiet ställs allt på sin 
spets och tävlingen är hotad. Hur ska Aylin göra? Vill 
hon verkligen flytta med familjen? Livet i stallet hjälper 
henne att komma till insikt och att hitta sin egen väg.

Tyskland 2015. Regi: Ekrem Ergün. 83 minuter 
Rekommenderad för årskurs 8–gymnasiet.
OBSERVERA! ENGELSK TEXTNING!

John Hron
Tema: Civilkurage. Mobbning. Extremism.
 
Västsverige, sommaren 1995. En våg av nynazistiska 
våldsdåd sveper över landet. John Hron är den sanna 
historien om en 14-årig kille från det lilla samhället 
Kode i Kungälv. När John försvarar en elev i skolan 
dras han snart in i en dispyt med mobbaren. John vågar 
stå upp för sina åsikter och han säger ifrån, till skillnad 
från sina vänner. Konflikten eskalerar och orsakar 
spänningar, både mellan John och hans vänner och 
John och hans antagonist, som nu börjat umgås med 
ett gäng våldsamma nynazister. När John och bästa 
kompisen campar uppstår en oundviklig konfrontation 
med nynazisterna. John fattar ett avgörande beslut, som 
slutar i katastrof för honom själv. 
För sina heroiska insatser blev John Hron ett välkänt 
namn och han har haft en stor inverkan på debatten i 
Sverige. Historien känns fortfarande aktuell och minst 
lika viktig att diskutera idag.

Sverige 2016. Regi: Jon Pettersson. 117 min. Svenskt tal 
och svensk text. Rekommenderas för årskurs 8-vux. 

På www.johnhronfilm.com/skolor/ finns information om 
syntolkning av filmen.
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Visas:
Bio Rio 2017-04-20  13:00
Grand 2017-04-26  9:00
Filmstaden Kista 2017-05-03  13:00
Zita 2017-05-10  9:00

Visas:
Sture 2017-05-18  9:30
Filmstaden Vällingby 2017-05-22  13:00
Reflexen 2017-05-30  9:00
Victoria 2017-06-01  13:00

Nerve
Tema: Onlinespel på liv och död. Nätintegritet. 
Vänskap, popularitet och konkurrens.
 
Gymnasietjejen Vee har alltid varit lite i skuggan 
av sin bästa kompis, som pressar henne att anta nya 
utmaningar. När Vee väljer att delta i spelet Nerve får 
hon frågan ”Are you a watcher or a player?”. Spelet 
verkar vara en harmlös onlineversion av sanning eller 
konsekvens, minus sanningsdelen, så hon satsar på 
att bli en ”spelare”. Under sitt första uppdrag träffar 
hon den charmige Ian och spelet eskalerar snabbt till 
farliga nivåer, som endast de anonyma ”tittarna” kan 
kontrollera. Det finns tre regler som inte får brytas …

En hisnande nagelbitare och en tänkvärd historia om 
den virala världens möjligheter och faror. Vad kan vi 
förmå oss att göra under anonymitetens trygga sköld? 
Är rollen som tittare/betraktare verkligen oskyldig eller 
är det just där ansvaret ligger? En perfekt film att utgå 
ifrån för att diskutera frågor kring nätintegritet, våra 
roller och vårt ansvar på nätet och hur gränsen mellan 
fysisk verklighet och virtuell verklighet blir allt tunnare.
 
USA 2016. Regi: Henry Joost, Ariel Schulman.  
96 minuter. Rekommenderas för årskurs 8–vux.

Monsieur Chocolat
Tema: Cirkus. Komik nu och då. Rasism.
 
Den sanna historien om Rafael Padilla aka Chocolat, 
den förste färgade cirkusartisten i Frankrike under tidigt 
1900-tal. ”Chocolat” börjar med att spela lättklädd 
vilde på cirkusen, som ett exotiskt inslag med uppgift 
att skrämma och fascinera publiken. När clownnumren 
behöver utvecklas får han i uppdrag att tillsammans 
med en vit kollega bilda en duo. Duon väcker stor 
uppmärksamhet och lockar folk vida omkring, speciellt 
kvinnorna i publiken charmas av den flirtige Chocolat. 
Det som får publiken att skratta är när Chocolat får 
”smäll” och i verkligheten får han mycket sämre betalt 
än sin kollega. När han börjar ifrågasätta detta och 
dessutom får chansen att spela Shakespeares dramatiska 
roll Othello på teatern tornar problemen upp sig. 

Rafael Padilla mötte stor framgång men också den 
mörka baksidan av berömmelse i en värld där han aldrig 
blev fullt accepterad på grund av sin hudfärg. Det är en 
fascinerande, beklämmande och tänkvärd historia, med 
Frankrikes nya filmstjärna Omar Sy i titelrollen.
 
Frankrike 2016. Regi: Roschdy Zem. 119 min.  
Svensk text. Rekommenderas för årskurs 9–vux.
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Visas:
Filmstaden Vällingby 2017-02-07  9:00
Victoria 2017-02-09  13:00
Tellus 2017-02-14  13:00
Sture 2017-02-17  9:00

Snowden
Tema: Civilkurage. Övervakning och integritet. Samtidshistoria.
 
Snowden är filmatiseringen av händelserna som ledde 
fram till att den CIA-anställde visselblåsaren Edward 
Snowden blev en av världens mest jagade män. 2013 
läckte han tusentals sekretessbelagda CIA-dokument till 
The Guardian och The Washington Post och kunde då 
avslöja att USA och Storbritannien bedrev topphemlig 
övervakning av privatpersoner, politiker och företag i 
hela världen.

Edward Snowden värvades till armén när han var 20 år 
och anställdes av CIA när han var 22 år. Några år senare 
blev han konsult åt USA:s signalunderrättelsetjänst, 
National Security Agency, och vid 29 års ålder fick han 
fly för sitt liv och lämna sitt land.

Filmmanuset är delvis baserat på böckerna The 
Snowden Files av Luke Harding och The Time of 
the Octopus av Anatoly Kucheren samt samtal med 
Edward Snowden. Är det historien om en hjälte eller 
en terrorist? Meningarna går isär. Vad har Snowdens 

avslöjanden fått för efterverkningar? Vilket håll har 
utvecklingen gått åt sedan detta utspelade sig? Hur 
påverkar hans avslöjande vår egen internetanvändning 
idag? Är det så att vi helt enkelt har förlikat oss med 
att vara övervakade? Filmen aktualiserar viktiga frågor 
kring övervakning och integritet. 
 
USA, Tyskland, Frankrike 2016. Regi: Oliver Stone. 
137 minuter. Svensk text. Rekommenderas för årskurs 
9–vux. 

Syntolkning och talad text finns att ladda ner till Iphone 
eller Ipad via appen Movie Talk: www.movietalk.nu
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Rådgivning, extra föreställningar och 
åldersrekommendationer  
Åldersrekommendationerna är generella och satta av 
Medioteket. Du som pedagog kan naturligtvis bäst bedöma 
vilka filmer som fungerar för din klass. Välkommen på 
lärarträffarna 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 biovisning. 
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 föreställ-
ningar med mera kontakta Carina Häll på telefon  
08–508 33 255 eller carina.hall@stockholm.se 

Trivselregler
Medföljande vuxna ansvarar för ordningen i biosalongen. 
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 föreställ-
ningarnas början. Det är viktigt att föreställningarna kan 
börja på utsatt tid, eftersom både skolorna och biograferna 
har scheman att följa.

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 används 
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 för-
vånad 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. Tele-
fontid: 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 ställas 
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. Nu med mängdrabatt!
Biljettpriset på skolbiovisningar 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 under-
skrift 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.

Biografer
Bio Rio – Hornstulls strand 3
Filmstaden Kista – Kista Galleria
Filmstaden Vällingby – Vällingbyplan 7
Grand – Sveavägen 45
Reflexen – Kärrtorpsplan 14
Sture – Birger Jarlsgatan 41 A
Tellus – Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen
Victoria – Götgatan 67
Zita – Birger Jarlsgatan 37
Årsta Folkets Hus – Årsta Torg

Läs mer om biograferna på sidorna 20–23. 

Biograferna börjar sina insläpp 20 minuter innan föreställ-
ningarnas 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 och följ oss på Twitter!
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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 handled-
ningar finns på vår webbplats.

Se sidan 4 för information om lärarkvällarna.

Efter biobesöket
Utöver filmhandledningar erbjuder vi även lektionsupp-
lägg till skolbiofilmerna, färdiga för dig som lärare att 
använda. När ni diskuterat filmen tillsammans i klas-
sen, 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 huvudka-
raktär skulle skriva en kontaktannons, hur skulle hens 
Instagramkonto se ut och hur skulle hen bete sig i en 
talkshow?

Den lille prinsen
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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 fortsättningen på historien eller ut-
trycka filmupplevelsen i bild eller dikt... Möjligheterna är många.

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

Förutom terminens filmer finns till exempel följande filmer i distribution: Havets sång, Zootro-
polis, 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
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Foto: Joachim Calmeyer



Biografernas historia

Filmstaden Kista
Filmstaden Kista ligger i Kista Galleria. 

SF Bio driver Filmstaden Kista. Biografen har elva salonger 
i tre olika storlekar; 3 x 202, 3 x 135 och 5 x 93 platser. 
Anläggningen invigdes den 27 november 2002 av Josephine 
Bornebusch och Fares Fares. Sommaren 2012 byggdes foajén 
om och fick ett helt nytt utseende. 

Idag har biografen modern digital teknik och utrustning för 
bl.a. 3D-visning. Biografen ligger i Stockholmsförorten Kista 
och är en stor del av Kista Galleria.

Filmstaden Vällingby
Filmstaden Vällingby ligger på Vällingbyplan 7 i  
Vällingby centrum. 

Biografen öppnades 1956 som "Fontänen" och är byggd efter 
arkitektföretaget Backström & Reinius ritningar. Satsningen 
på en egen biograf i den nyuppförda stadsdelen var en viktig 
detalj i Vällingbys stadsplanekoncept, den så kallade ABC-
staden. Vällingby skulle vara självförsörjande med arbete, 
bostad och centrum, där ingick även förströelse och under-
hållning i en egen biograf. Namnet fick biografen efter de 
fontäner som finns mitt på torget framför. Byggnaden ligger i 
en sluttning mot centrumanläggningen. Entréhallens väg-
gar är målade i abstrakta figurer och väggarna i salongen är 
klädda med bokpanel. Fåtöljernas klädsel var ursprungligen 
apelsinfärgad. Antalet platser var 502.

"Fontänen" lanserades av SF som premiärbiograf och hade 
gemensamma premiärer med biograferna i Stockholms inner-
stad. Under 1960-talet blev dock premiärerna allt färre och 
"Fontänen" förvandlades till en vanlig förortsbiograf.
Biografen byggdes om och ut 2005–2006, under renovering-
en av Vällingby centrum. Den är numera en unik biograf, där 
all 1950-talsarkitektur har bevarats och renoverats. Filmsta-
den Vällingby har i idag fem salonger, dels den ursprungliga 
biografen med sin stora salong (en av de två byggnadsmin-
nesförklarade biografer i Stockholm, som fortfarande är i 
drift) samt fyra stycken nedsprängda under torget med ingång 
från den ursprungliga foajén.

Grand
Grand är en biograf på Sveavägen 45. 

Biografen invigdes den 8 september 1933. Både Sandrews 
Metronome och efterföljaren Astoria Cinemas kom att driva 
den. 

Från början var det en äldre kyrkolokal som Anders Sandrew 
genom ett fastighetsbyte övertog från Filadelfiaförsamlingen. 
Han gav arkitekten Björn Hedvall i uppdrag att förvandla 

denna enkla sal till en festlig biografsalong. Tillsammans 
med konstnären Gunnar Torhamn skapade han en förnämlig 
salong med tillhörande utrymmen. I början hade parkett och 
läktare tillsammans 772 platser. Trots flera restaureringar 
finns fortfarande några ursprungliga detaljer kvar, såsom 
dörrarnas intarsiaarbeten av Torhamn. Där symboliserade han 
fyra världsdelar genom avbildningar av kända filmaktriser 
från 30-talet; Joan Crawford för Amerika, Anna May Wong 
för Asien, Greta Garbo för Europa och en lättklädd Josephine 
Baker representerade Afrika.

År 1970 blir Grand Sveriges första så kallade biografkomplex 
eller multibiograf, en biograf med flera salonger. Sandrews 
lät bygga om biografen och återinvigde den 1970 med tre 
salonger och med det nya namnet Grand 1-2-3.
Grand har blivit känd som biografen där statsminister Olof 
Palme såg filmen Bröderna Mozart, samma kväll som han 
mördades. 

Biografen renoverades senast 2003. Den har för närvarande 
fyra salonger med sammanlagt 404 platser. Svenska Bio tog 
över driften 2007 och idag har bion modern digital teknik och 
utrustning för bl.a. 3D-visning.

Reflexen
Reflexen är en biograf och teater på Kärrtorpsplan.

Biografen Reflexen byggdes genom Svensk Filmindustri 
(SF) i en nyuppförd fastighet i direkt anslutning till Kärrtorps 
centrum. Arkitekt var Sverker Feuk. Biografen invigdes 
1961. Salongen hade 437 platser, där ingick 24 så kallade 
"fästmanssoffor". Över entrén lyste den numera välkända 
"Reflexen-skylten” i rött neon. Reflexen hade för tiden 
modern teknik, såsom en stor Cinemascope-duk och extra 
effekthögtalare i salongens tak.

Reflexen kom till i en tid, då allt fler biografer lades ner i 
Stockholms innerstad, men med en befolkning på cirka  
30 000 tyckte man att det fanns underlag för en egen biograf 
i förorten. På 1970-talet blev dock besöken i förortsbiogra-
ferna allt färre och 1977 upphörde SF med sin verksamhet 
på Reflexen. Därefter tog Skarpnäcks Kulturkommitté över 
driften och byggde om biografen för filmvisning och teater-
föreställningar. Reflexen blev under många år hemmascen för 
TURteatern. 1986 började filmklubben Skarpnäcks filmstudio 
visa film. 

År 2006 genomfördes en stor renovering av Reflexen, då 
kom den välkända skylten på plats igen. Den belönades av 
Stockholms stadsbyggnadskontor med ett hedersomnämnan-
de vid "Årets skylt 2006". Idag har Reflexen 196 platser och 
är utrustad med modern digital teknik för filmvisning. Teater 
Reflex har också verksamhet i lokalerna. På Folkets Hus och 
Parkers filmdagar blev Reflexen utsedd till ”Årets Bio 2013”.
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Rio
Biografen Rio är en kvartersbiograf vid Hornstulls  
strand 3 på Södermalm. 

Rio invigdes mitt under andra världskriget den 15 november 
1943, som en av Ri-Teatrarna. Den hade ritats i funkisstil av 
arkitekten Albin Stark, som också formgav Chinateatern vid 
Berzelii park. Inredningen påverkades av krigets brist på ma-
terial. Det blev Ri-Teatrarnas elfte biografbygge och den sista 
som skulle uppföras i Stockholms innerstad på många år. Det 
dröjde till 1959 tills Sergelteatern kom till i nya Hötorgscity. 
Rio hade en stor uppåtriktad baldakin med neonslingor och 
biografens namn stod i stora neonbokstäver på baldakinens 
tak. Som invigningsfilm visades Vägarnas folk gör revolt 
med Ronald Reagan i huvudrollen.

År 1973 blev biografen privatägd och gjordes om till en 
kvartersbiograf av René Reiss. Biografen var i stort sett sig 
lik sedan 1940-talet och ansågs ha varit en kulturinstitution 
vid Hornstull under årtionden. Biografen har varit nedlägg-
ningshotad ett antal gånger och namninsamlingar, upprop och 
stödgalor har ordnats för att hålla liv i den. År 2008 förlorade 
René Reiss det kommunala kulturstödet och han sålde till slut 
bolaget. 

Biografen har tagits över av Folkets Hus och Parker som 
moderniserade med digital teknik och möjlighet att visa 3D-
filmer. Under våren 2009 genomgick biografen en omfattande 
renovering. Exteriört har neonskylten "RIO" kommit på plats 
igen fast i en något mjukare form och de typiska neonsling-
orna under skärmtaket lyser upp entrén.

Sture 
Biografen Sture har adressen Birger Jarlsgatan 41A. 

Biografen öppnade 1920 och hette då Olympia. Salongen var 
på tre sidor omgiven av läktare och nedanför filmduken fanns 
plats för en tiomannaorkester. Olympia drevs av ett konsor-
tium under ledningen av slakteriägaren Gustaf Frisk. Redan 
efter ett år gick företaget i konkurs och från hösten 1922 var 
en ny ledning på plats. Vid mitten av 1930-talet övertogs 
biografen av Anders Sandrew. Biografen Olympia var en av 
Stockholms premiärteatrar.

När gamla biograf "Sture-Teatern" vid Birger Jarlsgatan 
28–30 lades ner i oktober 2001 flyttades rörelsen till gamla 
"Olympia" som återinvigdes under namnet "Biografen Sture" 
den 12 oktober 2001. Den gamla neonskylten har medflyttats 
och kompletterats. Balkongen är ombyggd till två mindre 
salonger. Den stora salongen har en ny ridå skapad av konst-
nären Ernst Billgren.  

Idag har Sture tre salonger med totalt 353 platser. Biografen 
Sture har gjort sig känd för att satsa på kvalitetsfilm.

Tellus
Biocafè Tellus är en kvartersbiograf och ett kulturcenter på 
Vattenledningsvägen 46 i Midsommarkransen. Området kall-
lades tidigare Tellusborg. 

Lokalen blev godkänd som biograf av Överståthållarämbetet 
den 17 november 1920. Den hade då 108 platser (100 platser 

idag). Med undantag av ett par år mellan 1978-1980 drevs 
Tellus som kommersiell biograf från 1920 och fram till 1986.
Sedan 1986 ägs och drivs Biocafè Tellus av en ideell kultur-
förening med ett femtiotal medlemmar, som gör allt från att 
baka kakor till att visa film och laga filmprojektorer. I anslut-
ning till biografen ligger ett café som har kulturverksamhet 
av många olika slag såsom konstutställningar, föredrag och 
musikevenemang. Föreningen är ekonomiskt och politiskt 
fristående.

Biocafè Tellus är en renodlad kvartersbiograf. Det en av de få 
småbiografer från äldre tider som alltjämt finns kvar. Idag är 
den kompletterad med modern digital teknik för filmvisning 
på biograf. 

Victoria
Victoria är en biograf belägen på Götgatan 67 på Södermalm. 

Victoria var nöjeskungen Anders Sandrews första biograf 
på Söder och Sandrewkedjans största biograf, med sina 
1057 fåtöljer, när den uppfördes 1936. Till en början bestod 
biografen av en salong med tillhörande balkong. Arkitekten 
Ernst Grönvall ritade en vacker foajé. Ingången till parketten 
bestod av fyra intarsiadörrar i ädelträ skapade av konstären 
Rudolf Persson. Motivet är fyra av filmens viktigaste yrkes-
grupper: skådespelaren, författaren, regissören och fotogra-
fen. Dessutom placerades två fontäner på vardera sidan av 
ingångarna, vilka formgavs av konstnären Gösta Fredberg, en 
gång i tiden elev till Carl Milles. 

Biografen byggdes om till flersalongsbiograf 1973. År 2007 
togs biografen över av Svenska Bio och har sedan dess 
genomgått en övergripande renovering som bland annat 
innefattar nya ljudanläggningar och större dukar. Victoria har 
idag sju salonger med totalt 606 platser. Fontänerna liksom 
intarsiadörrarna står i original kvar där de uppfördes. I hjärtat 
av biografen finns ett populärt café.
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Lollo Riemer von Platen. De gyllene amorinerna i stuck som 
flankerar filmduken, högt uppe under taket, är kvar från den 
ursprungliga utsmyckningen. Repertoaren är kvalitetsfilmer 
som har svårt att hitta till de stora biografkedjorna. Biografen 
är Stockholms äldsta i drift.

Årsta Folkets Hus
Forum var en biograf på Årstaplan i Årsta centrum. 

Biografen Forum ritades liksom övriga centrumanläggningen 
av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén. De gestaltade även de 
abstrakta motiven på fasaderna. Forum var en satsning som 
hörde till stadsplanekonceptet för Årsta. Konceptet innebar 
i korthet att olika byggnader för kommersiell, social och 
kulturell service skulle uppföras kring torget för att betjäna 
Årstas invånare. Årsta centrum var det första förortscentret 
som byggdes i Sverige. Det stod klart 1953. I Årsta centrum 
förverkligades grannskapsidén (inspirerad av engelska com-
munity center).

Verksamheten i Forum öppnade den 19 oktober 1951, alltså 
två år innan Årsta centrum invigdes. Forum användes redan 
från början till andra ändamål än filmvisning, exempelvis 
gudstjänster, teaterföreställningar och skolavslutningar. För 
teaterföreställningar fanns särskilda scenutrymmen.

Över entréns skärmtak lyste ordet Forum i stora röda neon-
bokstäver (numera står det Bio FOLKETS HUS). Foajén är 
svängd och ligger under bakre delen av salongen. På golvet 
ligger kolmårdsmarmor. Den ursprungliga salongen hade 
starkt sluttande parkett och plats för 600 besökare. Väggarna 
kläddes med rött tegel och taket utformades som ett vitmålat 
valv. Valvet var ett lätt innertak som hängde i tusentals trådar. 
Konstruktionen gav en utsökt akustik. Den konstnärliga 
utsmyckningen bestod bland annat av en stor väggmålning av 
Uno Vallman (den finns ännu kvar).

Forum drevs av Sveriges Folkbiografer som lade ner sin 
verksamhet 1972. Därefter blev lokalen ombyggd till Folkets 
hus. Bakre delen av den ursprungliga salongen fungerar 
numera som biografsalong med 210 platser.

Källa: Wikipedia

Zita
Biografen Zita finns på Birger Jarlsgatan 37. 

Fastigheten ritades av arkitektkontoret Hagström & Ekman, 
och stod färdig i december 1912. Lokalen som skulle komma 
att bli biograf var ursprungligen tänkt som teater, och skulle 
drivas av Mauritz Stiller, men förblev oanvänd tills den 
invigdes som bio 1913. 

När den öppnade den 10 september 1913 med 424 sittplatser, 
gick den under namnet Vinter-Palatset. Ej att förväxla med 
Vinterpalatset på Norra Bantorget. Victor Meyer ansvarade 
för Vinter-Palatset som arrendator. Från början fanns det två 
ingångar till salongen; man kunde alltså redan på trottoaren 
välja om man ville sitta på vänster eller höger sida. Salongs-
taket hade en lanternin, vilket inte var ovanligt för teatersa-
longer på den här tiden, men kanske lite märkligt i en biograf. 
Den var dock täckt underifrån med en järnplåt för att hålla 
salongen mörk. Hela det gamla innertaket är idag dolt av det 
nya nersänkta taket. Den ursprungliga orkestern bestod av 
åtta personer under ledning av kapellmästare Rahm. Biljett-
priserna var mellan 35 och 75 öre.

1914 övertog man namnet Gyllene Göken från biografen 
Gyllene Göken, Vattugatan 5, men 1915 bytte biografen 
ägare och ändrade då tillbaka till det gamla namnet igen. Från 
1916 tillhörde biografen den välkände John A. Bergendahls 
biografkedja.

Vinter-Palatset stängde 1929 och öppnades av norrmannen 
Odd Biörnstad – efter viss ombyggnad – 1930 som Rita. 
Det var då Ri-Teatrarnas tredje biograf. Efter ytterligare en 
renovering 1965 ändrade man biografens namn till Nya Rita. 
I och med Europafilms arrende av Ri-Teatrarna från och med 
1983 övergick driften i deras regi. Europafilm valde dock 
att avveckla verksamheten ganska omgående. 1984 öppnade 
biografen på nytt, nu som porrbiograf under namnet Zita. 
Den stängde 1991. 

1993 öppnade den igen under samma namn, Zita, men då i 
Folkets Bio's regi. Biografen hade då genomgått en omfat-
tande ombyggnad, där tre salonger hade skapats, ritade av 
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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 med 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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Jobba mer med film

Film som kulturform och lärande i skolan

Att se en film och reflektera över filmupplevelsen och de frågor som väcks är ett effek-
tivt sätt att ta till sig kunskap. Det kan vara reflektioner över den värld och det samhäl-
le vi lever i, hur vi bemöter varandra eller viktiga frågor om etik och moral. Som peda-
gog har du oändliga möjligheter att engagera och inkludera dina elever i lärande. 

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, 
surfplatta eller appen Sli.se Play i mobilen.

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.
 
Vill du jobba med film har vi två 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 utrustning 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.

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 en kurs 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 7 för mer information eller 
hör av er till vår filmpedagog.
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Kontakta oss gärna!

För support, medierådgivning och information  
om bokning av filmlån
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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