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Filmkvällar för pedagoger

Förberedande filmkvällar med 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 filmhand-
ledningar, lektionsupplägg och information om kompetensutveckling, för att integrera film och 
skolbio i undervisningen.

25 januari visas:
16.30–18.15 Pelle Svanslös 
16.30–18.15 Milo – månvaktaren
17.00–18.40 Elina – som om jag inte fanns
17.00–19.00 Det här är vår värld
17.15–19.00 Peter och draken Elliott
17.15–19.50 The Square

12 februari visas:
17.00–20.00 Silvana – väck mig när ni vaknat

Producenterna Stina Gardell och Anna Weitz 
följer upp filmen i ett samtal.  

Obs! Filmen visas på Klarabiografen i Kultur-
huset. Bokning görs på pedagog.stockholm.se/
kulan/kulan-for-skolan. Läs mer på sidan 12. 

Silvana – väck mig när ni vaknat

Cloudboy

Milo – månvaktaren
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14 mars visas:
16.30–18.15 Ballerinan och uppfinnaren
17.00–18.45 2 flickor 
17.00–19.00 Little Wing
17.15–19.15 Jordgubbslandet

26 mars visas:
17.00–19.30 Hobbyhorse Revolution 
17.00–19.30 Cloudboy  
17.00–19.30 Krig

Rose-Marie Strand från Folkets Bio presenterar 
filmerna.

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

Plats:  
Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen.  
Obs! Filmen Silvana – väck mig när ni vaknat 
visas på Klarabiografen i Kulturhuset. 

Bokning/avbokning:  
Via formuläret på stockholm.se/medioteket/
skolbio, mejla skolbio@stockholm.se eller 
ring 08–508 33 481.
Obs! Bokning av lärarkvällen den 12/2  görs på 
pedagog.stockholm.se/kulan/kulan-for-skolan 
 
Bokning görs minst sju dagar innan filmkvällen. 
Sju dagar innan tillfället är bokningen bindande. 
Vid senare avbokning 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!

Ballerinan och uppfinnaren

Jordgubbslandet

Krig
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Skolbiovisningar

Visas:
Victoria 2018-02-08  9.30
Bio Rio 2018-02-14  9.30
Grand 2018-02-16  9.00
Årsta Folkets Hus 2018-02-20  9.30
Filmstaden Vällingby 2018-02-22  9.30

Pelle Svanslös 
Tema: Värdegrund. Intolerans. Vänskap. 

Det här är den klassiska historien om ladugårdskatten 
Pelle, som saknar svans och av en slump hamnar hos en 
familj i Uppsala. Pelle blir vän med den snälla katten 
Maja Gräddnos, men lär också känna den elaka Måns och 
hans följeslagare Bill och Bull. Måns utsätter Pelle för en 
rad prövningar och retar honom för att han saknar svans 
och kommer från landet.

Filmen skildrar Pelles och Majas fina relation, men den 
handlar även om mobbning och främlingsfientlighet, 
ämnen lika aktuella på 30-talet som idag. Pelles modiga 
kamp för rätten att vara annorlunda och ändå bli 
accepterad leder till ett lyckligt slut. 

Fritt efter Gösta Knutssons böcker. Filmen är digitalt 
restaurerad av Svenska Filminstitutet. 

Sverige 1981. Regi: Stig Lasseby. 81 minuter.  
Svenskt tal. Animation. Rekommenderas för 4 år–åk 2.

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?

Nyhet! Den här terminen erbjuder vi ett filmpedago-
giskt paket till tre utvalda skolbiofilmer. Läs mer på 
sidan 18.

Se sidan 16 för information om pris, bokning m.m.



Visas:
Reflexen 2018-03-06  9.00
Filmstaden Vällingby 2018-03-09  9.00
Filmstaden Kista 2018-03-14  9.30
Grand 2018-03-16  9.00
Zita 2018-03-20  9.00
Bio Rio 2018-03-22  9.30

Milo – månvaktaren
Tema: Ansvar. Ljus och mörker. Gott och ont.  
Rätt och fel.

När en faun som heter Milo blir utsedd till månvaktare 
är det många som blir förvånade, inte minst han själv. 
Milo är mörkrädd och kan inte se skillnad på stjärnorna 
och är inte alls förberedd på det ansvar som uppdraget 
innebär. Konkurrenten Necross tycker att han bättre 
förtjänar platsen. När solen plötsligt blir stulen uppstår 
kaos och obalans mellan natt och dag. Med hjälp av 
några vänner ger Milo sig ut på en äventyrlig resa, för 
att ställa allt till rätta. 

Filmen trollbinder med sin prisbelönta musik, vackra 
och stilfulla animation. Den berättar en fin historia om 
hur det är att få ett stort ansvar, som man måste växa 
in i. Filmen har prisats på flera filmfestivaler och bland 
annat utsetts till Bästa film på Tokyo Anime Awards.

Frankrike 2014. Regi: Alexandre Heboyan, Benoît 
Philippon. 86 minuter. Svenskt tal. Animation. 
Rekommenderas för åk 1–3.
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Visas:
Reflexen 2018-05-15  9.00
Filmstaden Vällingby 2018-05-18 9.00
Victoria 2018-05-23 9.00
Årsta Folkets Hus 2018-05-25 9.00
Filmstaden Kista 2018-05-30 9.00
Sture 2018-06-01 9.00

Ballerinan och uppfinnaren 
Tema: Drömmar och ambitioner. Skapande. 
Konkurrens.

Felicia är en fattig, föräldralös och stark tjej, med en 
passion i livet – att dansa. Tillsammans med kompisen 
Victor, som drömmer om att bli en stor uppfinnare, gör 
hon upp en plan som ska ta dem från barnhemmet mot 
nya äventyr i Paris. Paris är för tillfället en stad fylld av 
glittrande ljus, med Eiffeltornet under uppbyggnad. För 
Felicia och Victor har äventyret bara börjat. Mot alla 
odds och i konkurrens med andra unga tjejer bestämmer 
sig Felicia för att kämpa som aldrig förr, för att visa 
att hon har vad som krävs för att bli prima ballerina på 
Operan.

Det blir ett härligt animerat äventyr om att aldrig ge upp 
sina drömmar. Filmen har blivit en publiksuccé i många 
länder. Den svenska rösten till Felicia görs av Mimmi 
Sandén.
 
Kanada, Frankrike 2016. Regi: Eric Summer och 
Eric Warin. 90 minuter. Animation. Svenskt tal. 
Rekommenderas för åk 2–6.
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Visas:
Tellus 2018-03-13 9.00
Zita 2018-03-16 9.00
Filmstaden Vällingby 2018-03-20 9.00
Sture 2018-03-23 9.00
Bio Rio 2018-03-29 9.30

Peter och draken Elliott
Tema: Myt och magi. Familj och hem. Mod och 
rädsla. Naturvård. 

I många år har den gamle träsnidaren Mr Meacham 
underhållit traktens barn med sina historier om den 
farliga draken som bor långt in i den djupa skogen. För 
hans dotter skogvaktaren Grace är dessa berättelser inte 
mer än sagor, tills hon möter Peter, en tioåring utan 
vare sig hem eller familj. Peter påstår sig leva i skogen 
tillsammans med en enorm, grön drake kallad Elliott 
och hans beskrivning av draken verkar förvånansvärt lik 
draken i hennes pappas historier. Grace och styvdottern 
Natalie bestämmer sig för att undersöka varifrån Peter 
kommer, hur sann historien om draken egentligen är 
och varför Peter inte är rädd för det som skrämmer alla 
andra. Samtidigt tar byborna upp jakten på det hiskeliga 
”monstret”.

Ett tänkvärt och lagom spännande äventyr för barn i 
mellanåldern.

USA 2016. Regi: David Lowery. 103 minuter.  
Svenskt tal. Rekommenderas för åk 3–6.

Visas:
Årsta Folkets Hus 2018-02-06 9.00
Bio Rio 2018-02-09 9.30
Filmstaden Kista 2018-02-14 9.00
Zita 2018-02-21 9.00

Elina – som om jag inte fanns
Tema: Historia. Förmynderi. Språkförbistring. 
Motstånd.

Tornedalen 1952. Nioåriga Elina har nyligen till-
frisknat från tbc, den sjukdom som tog hennes pappas 
liv. Samtidigt kämpar mamman, ensam med tre barn, 
med att försörja familjen. När tvåspråkiga Elina väl 
kan återgå till byskolan tar hon parti för en utsatt elev 
och hamnar genast i konflikt med lärarinnan Tora 
Holm, som styr skolan med järnhand. Tora Holm 
vill till varje pris få sina unga elever att tala svenska. 
Elina ifrågasätter lärarinnans metoder och matstrejkar 
som följd. När en ny lärare med moderna värderingar, 
anländer till skolan, finner Elina kraft att fortsätta 
kämpa för sin värdighet, sin rätt till både ett förflutet 
och en framtid.

Inte förrän 1958 skulle det bli tillåtet att tala finska 
i svensk skola. Det här är en stark och gripande 
berättelse om ett ”glömt” kapitel i Sveriges historia.

Sverige 2003. Regi: Klaus Härö. 77 minuter.  
Finskt och svenskt tal, svensk text. Rekommenderas 
för åk 3–6.



Visas:
Zita 2018-03-13 9.30
Victoria 2018-03-15 9.00
Tellus 2018-03-21 9.00
Filmstaden Vällingby 2018-03-27 9.00

Det här är vår värld
Tema: Vänskap och utanförskap. Mobbning och 
grupptryck. Skola.

Tioåriga Sun är mobbad i skolan och tillbringar den 
mesta tiden med sin lillebror, men under sommarlovet 
träffar hon nyinflyttade Jia och efter det blir ingenting 
sig likt. Tjejerna blir bästa vänner och delar med sig av 
sina innersta tankar, ända tills skolan börjar. Då vill Jia 
hellre hänga med de tuffa tjejerna i klassen, vilket gör 
att Sun blir utfryst igen. Via en serie incidenter kommer 
tjejerna att såra varandra, kanske mer än vad de innerst 
inne vill. Det visar sig att även Jia bär på hemligheter. 
De vuxna är ovetande om vad som sker och tjejerna 
reder själva ut situationen.

En film om klasskillnader, familjehemligheter och en 
evig längtan efter att få bli accepterad för den man är. 
Det är ett rörande, närgånget drama med ett hoppfullt 
slut och en av förra årets starkaste långfilmsdebuter. 
Filmen har inte visats på allmänna biografvisningar i 
Sverige.

Sydkorea 2016. Regi: Ga-Eun Yoon. 95 minuter. 
Koreanskt tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 4–6.
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Visas:
Filmstaden Vällingby 2018-04-13 9.00
Tellus 2018-04-20 9.00
Victoria 2018-04-24 9.00
Zita 2018-04-27 9.30
Filmstaden Kista 2018-05-04 9.00

2 flickor
Tema: Vänskap. Mänskliga rättigheter. 
Jämställdhet.

Achu och Anagha bor i Indien och går i sjätte klass. Trots 
att deras sociala bakgrund skiljer sig åt är de bästa vänner. 
Efter mycket längtan bestämmer de sig för att i hemlighet 
göra en utflykt till staden och stranden. Det är första 
gången för Achu. Utflykten får oväntade konsekvenser 
och flickorna inser hur de behandlas annorlunda än pojkar 
och män – just för att de är flickor. En kämpaglöd väcks 
till liv och Achu tänker inte ge sig utan strid.

Filmen kan få mellanstadiebarn att intressera sig för 
genusfrågor i ett internationellt perspektiv. Varför är 
villkoren så olika i olika länder? Se ”2 flickor” och 
diskutera!

Filmen har inte visats på allmänna biografvisningar i 
Sverige.

Indien 2016. Regi: Jeo Baby. 73 minuter. Tal Malayalam. 
Svensk text. Rekommenderas för åk 4–6.

Den här filmen ingår i ett flerstegsprogram för dig som 
vill arbeta med filmpedagogik i undervisningen. Start 
den 8 februari. Läs mer på sidan 18. 
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Visas:
Sture 2018-05-18 9.00
Filmstaden Vällingby 2018-05-23 9.00
Victoria 2018-05-25 9.00
Reflexen 2018-05-29 9.00

Hobbyhorse Revolution
Tema: Gemenskap och utanförskap. Hobbies.

I Hobbyhorse Revolution möts ett gäng tjejer i olika 
åldrar. De tillverkar käpphästar och anordnar tävlingar 
i dressyr och hoppning. Vi får följa dem under träning 
och tävling och dela deras vänskap, spänning, glädje 
och ibland besvikelse. Vid sidan om tampas de med 
skolan, mobbing, skilsmässa och att inte helt passa in i 
sin omgivning. Alla är unika, men förenade av ett starkt 
och positivt intresse.

Hobbyhorse Revolution är en ”coming-of-age” doku-
mentär om gemenskap och systerskap, fylld med humor, 
svärta och en grupp fantastiska unga tjejer. Den speglar 
en växande feministisk rörelse. Under inspelningen 
fanns 10.000 utövare i Finland och rörelsen har spridit 
sig till Sverige. Filmen väcker frågor om vad som anses 
vara en vettig hobby. Är det bättre att springa efter 
en rund boll än att springa runt med en käpp? Är det 
mer motiverat att samla frimärken eller att skjuta ner 
människor i spel? Vad är fördelarna med att träffa andra 
med liknande intressen? 

Finland 2017. Regi: Selma Vilhunen. 90 minuter. 
Dokumentär. Finskt tal, svensk text. Rek. för åk 4–7.

Visas:
Bio Rio 2018-04-13 9.00
Filmstaden Kista 2018-04-18 9.00
Filmstaden Vällingby 2018-04-20 9.00
Reflexen 2018-04-24 9.00
Victoria 2018-04-26 9.00
Grand 2018-05-04 9.30

Cloudboy
Tema: Att flytta till ett nytt land. Språk. Familjeliv 
och identitet. Naturen.

Niilas bor med sin pappa i Belgien och är inte 
överdrivet förtjust i att resa till sin svenska mamma och 
hennes nya familj i Lappland. Niilas är blyg och säger 
inte mycket, men inom honom strider olika känslor. 
Tillvaron i norra Sverige är väldigt annorlunda mot den 
han är van vid. Han förstår inte speciellt mycket svenska 
och först vill han bara åka därifrån. Mammans familj är 
renskötare och i ilska släpper Niilas renarna lösa. När en 
av kalvarna inte återfinns inser Niilas att han med hjälp 
av sin halvsyster Suna och hennes lillebror måste bege 
sig ut på berget och hitta kalven. Det blir ett spännande 
äventyr som förändrar allt. 

Belgien, Sverige, Norge, Nederländerna 2017.  
Regi: Meikeminne Clinckspoor. 78 minuter. 
Nederländskt och svenskt tal. Svensk text. 
Rekommenderas för åk 4–7.

Den här filmen ingår i ett flerstegsprogram för dig som 
vill arbeta med filmpedagogik i undervisningen. Start 
den 8 februari. Läs mer på sidan 18.



Visas:
Victoria 2018-05-18 9.00
Bio Rio 2018-05-23 9.00
Zita 2018-05-25 9.00
Årsta Folkets Hus 2018-05-29 9.00
Filmstaden Vällingby 2018-06-01 9.00

Krig
Tema: Ledarskap. Grupptryck. Konfliktlösning. 
Vänskap. 

Mira och Omar härskar över var sin gård utifrån strikta 
regler, vilket håller konflikten mellan deras gäng i 
balans. I bostadsområdet finns ”skejtladan” och allt 
handlar om vem som ska bestämma över den, tills Malte 
flyttar dit. Själv är han ganska nöjd med att sitta hemma 
med sina böcker och tennsoldater, men hans mamma 
tycker att han behöver kompisar. Malte som vet allt om 
historiska slag och spelteori hamnar genast i centrum, 
mellan de två gängen. När bråket eskalerar är frågan hur 
långt Mira, Omar och de andra barnen är beredda att gå? 
Är det verkligen ”krig” de vill ha eller finns det andra 
sätt att lösa konflikten?

Ett spännande och mycket tänkvärt äventyrsdrama i 
barnens eget universum, med strålande rollprestationer 
av de unga skådespelarna.

Sverige, Danmark 2017. Regi: Goran Kapetanovic.  
84 minuter. Svenskt tal, svensk text. Rekommenderas 
för åk 5–7.
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Visas:
Årsta Folkets Hus 2018-04-24 9.30
Filmstaden Vällingby 2018-04-27 9.00
Sture 2018-05-04 9.00
Tellus 2018-05-15 9.00
Grand 2018-05-18 9.30

Little Wing 
Tema: Familjeliv. Identitet. Utanförskap. Vänskap.

Varpus pappa är en känd skådespelare. Det är vad 
hon säger till tjejerna i stallet. Varpu är tolv år och 
bor tillsammans med sin mamma, som har svårt 
för att ta hand om både sig själv och sin dotter. När 
mamman gång efter gång misslyckas med att ta körkort 
bestämmer sig Varpu för att själv lära sig köra. En 
kompis hjälper henne och snart drar Varpu iväg i en 
stulen bil för att hitta sin okända pappa. Pappan visar 
sig vara en rolig prick som målar tavlor, men ibland blir 
han stressad och börjar bete sig underligt... Det blir en 
omtumlande resa, som leder till viktiga insikter för hela 
familjen.

Little Wing hade premiär på filmfestivalen i Toronto 
och har därefter rest mellan prestigefyllda festivaler, 
nominerats till Nordiska rådets filmpris och inte mindre 
än tio Jussi (Finlands motsvarighet till Guldbaggen).

Finland 2016. Regi: Selma Vilhunen. 100 minuter. 
Finskt tal. Svensk text. Rekommenderas för åk 6–9.



”Hatbrott mot de ickenormativa är en del av vardagen 
för många. För förändring krävs det motkrafter och 
de finns. Inte minst i kulturen. Vi vill att Silvana i 
denna film ska utgöra ett sådant exempel på motkraft. 
Någon som är självklar, tar plats och utgör ett motstånd 
där kreativitet och skapande inte har någon sexuell 
läggning, klass, etnicitet eller kön, utan snarare drivs 
av utopier, drömmar och idéer. Vi vill att filmen ska ge 
pepp och kraft till dem som kan spegla sig i Silvana, 
hennes musik, hennes kamp och förstås i kärleken till 
Beatrice. För trots att vi befinner oss på 2000-talet i en 
relativt tolerant del av världen får lesbisk kärlek väldigt 
sällan en självklar plats, varken i dokumentärfilm eller 
i andra mediebilder vi möter. Samtidigt vill vi göra en 
filmisk historieskrivning av en nutida feministisk ikon.

Vårt mål har varit att berätta en allmänmänsklig historia 
om kärlek och kampen att få vara sig själv, något vi 
tror att de flesta kan känna igen sig i. Filmen kan skapa 
debatt om könsroller, om samkönade relationer och 
historier som inte berättas. Men den är också en del av 
en revolution där unga tjejer ges utrymme att våga ta 
plats och inte bara vara tjejen som sitter bredvid medan 
killen skapar.”

Regissörernas kommentarer till filmen
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Visas:
Filmstaden Kista 2018-03-07 13.00
Tellus 2018-03-13 13.00
Sture 2018-03-16 9.00
Bio Rio 2018-03-22 13.00

Silvana – väck mig när ni vaknat
Tema: Text och musik. Kärlek. Identitet. Normer. 
Revolt. Framgång.

Rapparen Silvana Imam slog igenom under antirasist- 
demonstrationen i Kärrtorp i slutet av 2013, varpå hennes 
karriär tog fart. Silvana har beskrivits som en orädd le-
dare för en hel generation, som med sylvass tunga fångar 
vår samtid. 2015 behövde hon paus från rampljuset. När 
hon kom tillbaka igen var det med större kraft än någon-
sin och 2016 mottog hon en Grammis som årets artist.

Filmen är en resa genom Silvanas första omtumlande 
år som artist och skildrar parallellt hennes privatliv och 
en närgången kärlekshistoria. Det är en historia om att 
brottas med rollen som förebild och samtidigt med sina 
egna och samhällets förväntningar. Publiken får möta 
personen Silvana, bakom den offentliga mediebilden. 

En dokumentär lika storslagen som personen den 
skildrar.

Sverige 2017. Regi: Olivia Kastebring, Mika Gustafson, 
Christina Tsiobanelis. Svenskt tal, svensk text.  
91 minuter. Rekommenderas för åk 7–vux.

Välkommen till filmkväll på 
Klarabiografen i Kulturhuset!

Temat för kvällen är Normer och normkritik och riktar 
sig till lärare, skolbibliotekarier och kulturombud. 

Vi visar filmen Silvana – väck mig när ni vaknat och 
producenterna Stina Gardell och Anna Weitz följer upp 
den i ett samtal. 

Filmpedagogen Elisabet Jonsved har varit med och 
arbetat fram materialet Visuella mönster – om 
könsnormer i bildspråket till Statens Medieråd. Det 
presenteras under kvällen. 

Datum: 12 februari klockan 17.00–20.00.  
Lätt förtäring serveras från klockan 16.30.

Kostnad: Kostnadsfritt. 

Plats: Klarabiografen i Kulturhuset.

Bokning: pedagog.stockholm.se/kulan/kulan-for-skolan 

Bokningen är bindande och görs minst sju dagar innan 
filmkvällen. Eventuell avbokning måste också ske minst 
sju dagar innan. Vid senare avbokning debiterar vi 350 
kronor per person. 



Visas:
Sture 2018-05-17 9.00
Reflexen 2018-05-22 13.00
Filmstaden Vällingby 2018-05-25 9.00
Grand 2018-05-29 15.00
Victoria 2018-05-31 13.00

Jordgubbslandet
Tema: Samhällskunskap. Kärlek. Fördomar. 
Fattigdom. Arbetsmarknaden idag. 

15-årige Wojtek och hans föräldrar åker från Polen för 
att plocka jordgubbar i Sverige. De kommer till en gård 
i Blekinge. Där får Wojtek snart kontakt med bondens 
dotter, Anneli, och de två tonåringarna börjar träffa 
varandra i smyg, i ett förhållande som kompliceras av 
ojämlikheten som råder mellan dem. Anneli vågar inte 
öppet visa sina känslor eftersom hon vet att omgiv-
ningen aldrig skulle acceptera dem. Wojtek å sin sida 
blir kränkt och tycker att Anneli leker med hans känslor. 
Relationen kommer ändå fram och reaktionerna blir 
kraftfulla.

I kontrast till de vackra jordgubbsfälten och ung-
domarnas spirande kärlekshistoria skildras en värld av 
motsättningar, fördomar och klasskillnader i dagens 
Sverige. Det ger en god tankeställare till oss som är 
priviligierade.

Sverige 2017. Regi: Wiktor Ericsson. 93 minuter. 
Svenskt och polskt tal. Svensk text. Rekommenderas  
för åk 8–vux.
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Visas:
Grand 2018-02-08 15.00
Tellus 2018-02-13 13.00
Victoria 2018-02-16 9.00
Filmstaden Vällingby 2018-02-22  13.00

The Square
Tema: Ansvar och tillit. Fattig och rik. Makt och 
maktlöshet. Samhällskunskap.
 
Christian är en framgångsrik ledare på ett modernt 
konstmuseum. Han kör elbil och försöker leva som han 
lär. Dagarna innan utställningen The Square ska öppna, 
ett verk som skall påminna om vårt gemensamma 
ansvar i det offentliga rummet, blir han bestulen på 
öppen gata, något han varken kan skaka av sig eller låta 
passera obemärkt. Han påbörjar en jakt på förövaren och 
försätts i allt mer pressade situationer som får honom att 
ifrågasätta sin egen moraliska kompass. Samtidigt måste 
Christian hantera den PR-byrå som museet anlitat för att 
marknadsföra den kommande utställningen. Något som 
visar sig ta en oväntad riktning och som försätter såväl 
den konstnärlige ledaren som museet i kris.

Ruben Östlunds Guldpalm-vinnare är en stjärnspäckad 
och vass satir över vår samtid – om gemenskap, civil-
kurage och vårt behov av självcentrering i en allt 
osäkrare värld.

Sverige 2017. Regi: Ruben Östlund. 142 minuter. 
Svenskt tal, svensk text. Rekommenderas för åk 9–vux.

Den här filmen ingår i ett flerstegsprogram för dig som 
vill arbeta med filmpedagogik i undervisningen. Start 
den 8 februari. Läs mer på sidan 18.
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Kalendarium

Januari Februari Mars

Det här är 
vår värld 
Åk 4–6

Filmkväll 
för peda-
goger 
25/1  
kl. 17.00

Zita
13/3  
kl. 9.30

Victoria
15/3  
kl. 9.00

Tellus
21/3  
kl. 9.00

Film-
staden  
Vällingby
27/3  
kl. 9.00

Elina – 
som jag 
inte fanns 
Åk 3–6

Filmkväll 
för peda-
goger 
25/1  
kl. 17.00

Årsta  
Folkets 
Hus 6/2
kl. 9.00

Bio Rio
9/2  
kl. 9.30

Film-
staden 
Kista
14/2  
kl. 9.00

Zita
21/2  
kl. 9.00

Milo – 
månvak-
taren 
Åk 1–3

Filmkväll 
för peda-
goger
25/1   
kl. 16.30

Reflexen
6/3  
kl. 9.00

Film-
staden 
Vällingby
9/3  
kl. 9.00

Film-
staden 
Kista
14/3  
kl. 9.30

Grand
16/3  
kl. 9.00

Zita
20/3  
kl. 9.00

Bio Rio
22/3  
kl. 9.30

Pelle 
Svanslös 
4 år–åk 2

Filmkväll 
för peda-
goger
25/1  
kl. 16.30

Victoria
8/2 
kl. 9.30

Bio Rio
14/2  
kl. 9.30

Grand
16/2  
kl. 9.00

Årsta  
Folkets 
Hus
20/2  
kl. 9.30

Film-
staden 
Vällingby
22/2  
kl. 9.30

Peter och 
draken 
Elliott 
Åk 3–6

Filmkväll 
för peda-
goger 
25/1  
kl. 17.15

Tellus
13/3  
kl. 9.00

Zita
16/3  
kl. 9.00

Film-
staden 
Vällingby
20/3  
kl. 9.00

Sture
23/3  
kl. 9.00

Bio Rio
29/3  
kl. 9.30

Silvana – 
väck mig  
när ni 
vaknat 
Åk 7–vux

Filmkväll 
för peda-
goger
12/2  
kl. 17.00

Film-
staden 
Kista
7/3  
kl. 13.00

Tellus
13/3  
kl. 13.00

Sture
16/3  
kl. 9.00

Bio Rio
22/3  
kl. 13.00

The 
Square 
Åk 9–vux

Filmkväll 
för peda-
goger
25/1  
kl. 17.15

Grand
8/2  
kl. 15.00

Tellus
13/2  
kl. 13.00

Victoria
16/2  
kl. 9.00

Film-
staden 
Vällingby
22/2  
kl. 13.00

Kompe-
tensut-
veckling 
Pedago-
ger

Filmwork-
shop - 
grund.
23/1  
kl. 14.00

•
Animera 
med pad 
31/1 
kl. 14.00

Filmwork-
shop - 
grund.
8/2  
kl. 14.00

MIK – Hur 
är vi käll-
kritiska 
till bilders 
innehåll? 
22/2 
kl. 14.00 

Filmwork-
shop - 
forts.
6/3  
kl. 14.00

MIK – 
Skapa 
propa-
gandafil-
mer 
13/3 
kl. 14.00

Januari Februari Mars



Mars April Maj Juni

2 flickor 
Åk 4–6

Filmkväll 
för peda-
goger
14/3  
kl. 17.00

Filmsta-
den  
Vällingby
13/4  
kl. 9.00

Tellus
20/4  
kl. 9.00

Victoria
24/4  
kl. 9.00

Zita
27/4  
kl. 9.30

Film-
staden 
Kista
4/5  
kl. 9.00

Ballerinan 
och upp-
finnaren 
Åk 2–6

Filmkväll 
för peda-
goger
14/3  
kl. 16.30

Reflexen
15/5  
kl. 9.00

Film-
staden 
Vällingby
18/5  
kl. 9.00

Victoria
23/5  
kl. 9.00

Årsta  
Folkets 
Hus
25/5  
kl. 9.00

Film-
staden 
Kista
30/5  
kl. 9.00

Sture
1/6  
kl. 9.00

Cloudboy 
Åk 4–7

Filmkväll 
för peda-
goger
26/3  
kl. 17.00

Bio Rio
13/4  
kl. 9.00

Film-
staden  
Kista
18/4  
kl. 9.00

Film-
staden  
Vällingby
20/4  
kl. 9.00

Reflexen
24/4  
kl. 9.00

Victoria
26/4  
kl. 9.00

Grand
4/5  
kl. 9.30

Hobby-
horse  
Revolu-
tion 
Åk 4–7

Filmkväll 
för peda-
goger
26/3  
kl. 17.00

Sture
18/5  
kl. 9.00

Film-
staden 
Vällingby
23/5  
kl. 9.00

Victoria
25/5  
kl. 9.00

Reflexen
29/5  
kl. 9.00

Jord-
gubbs-
landet 
Åk 8–vux

Filmkväll 
för peda-
goger
14/3  
kl. 17.15

Sture
17/5  
kl. 9.00

Reflexen
22/5  
kl. 13.00

Film-
staden 
Vällingby
25/5  
kl. 9.00

Grand
29/5  
kl. 15.00

Victoria
31/5  
kl. 13.00

Krig 
Åk 5–7

Filmkväll 
för peda-
goger
26/3  
kl. 17.00

Victoria
18/5  
kl. 9.00

Bio Rio
23/5  
kl. 9.00

Zita
25/5  
kl. 9.00

Årsta  
Folkets 
Hus
29/5  
kl. 9.00

Film-
staden 
Vällingby
1/6  
kl. 9.00

Little Wing 
Åk 6–9

Filmkväll 
för peda-
goger
14/3  
kl. 17.00

Årsta  
Folkets 
Hus
24/4  
kl. 9.30

Film-
staden 
Vällingby
27/4  
kl. 9.00

Sture
4/5  
kl. 9.00

Tellus
15/5  
kl. 9.00

Grand
18/5  
kl. 9.30

Kompe-
tensut-
veckling 
Pedago-
ger

Film-
festival 
4/6 
kl. 9.00 
Grand

Mars April Maj Juni

Se filmtrailers på  
stockholm.se/medioteket/skolbio  
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Extra föreställningar på begäran
Vill du visa en favoritfilm för en grupp elever eller 
lärare, så arrangerar vi. Du kan önska film, datum och 
tid samt biograf. Det gäller terminens skolbiofilmer och 
ett stort utbud av film för biovisning. Söker du något 
speciellt kan vi vara rådgivande. Kostnaden är 5 300 
kronor per föreställning för upp till 135 platser. Därefter 
40 kronor per plats. I priset ingår biografhyra, filmhyra, 
filmfrakt och administration. Observera att en bokning 
är bindande!

Förutom terminens skolbiofilmer finns t.ex. följande i 
distribution: Siv sover vilse, Upp i det blå, Havets sång, 
Vaiana, Drakhjärta, Oskars Amerika, Rum 213, Nykom-
lingen, Fröken omöjlig, Sameblod, Dolda tillgångar, 
Suffragette, Moonlight… Listan kan göras lång!

För mer information kontakta Carina Häll på telefon 
08–508 33 255 eller carina.hall@stockholm.se

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

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.
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Bokning/avbokning
Bokning sker via formuläret på stockholm.se/
medioteket/skolbio. Du kan också mejla till skolbio@
stockholm.se eller ringa 08–508 33 481. Telefon-
tid: 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.

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 priset. Fakturering sker på antalet bokade platser.

Syntolkning och talad text 
Syntolkning och talad text finns att ladda ner till vissa 
filmer via till exempel appen Movietalk. Utbudet utökas 
kontinuerligt. Håll utkik i appen!

Rådgivning 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 kan också  höra av dig för rådgivning.

För mer information om terminens filmer, rådgivning, 
extra föreställningar 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?
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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

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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Kompetensutveckling för 
pedagoger

Filmpedagogisk termin med Skolbio Stockholm

Nyhet! Ett flerstegsprogram för dig som vill arbeta med filmpedagogik i undervisningen.

1. Filmworkshop för lärare
Vi går igenom filmskapandets grunder och provar att göra 
enkla kortfilmer med Ipad som verktyg. Anmäl dig och en 
kollega till den kostnadsfria grundkursen ”Filmworkshop 
med Ipad” på Medioteket den 8/2 klockan 14.00–17.30.  
Läs mer om kursinnehållet och anmäl dig på  
stockholm.se/medioteket/anmalan

2. Skolbiobesök med elever
Ta med en klass för att se någon av skolbiofilmerna ”Det 
här är vår värld” för årskurs 4–6, ”Cloudboy” för årskurs 
4–7 eller ”The Square” för årskurs 9–vux.  
För information om bokning med mera se sidan 16.

3. Filmsamtal och workshop på skolan med  
en klass
Planera in en schemabrytande dag. En av Mediotekets 
filmpedagoger kommer till skolan och håller i filmsamtal 
med klassen. Eleverna gör sedan tillsammans egna filmer 
utifrån skolbiofilmen vi sett och samtalat om.

4. Filmfestival på biograf 
Terminen avslutas med filmfestival för alla deltagande 
klasser och skolor den 4/6 klockan 9.00–12.00 på bio-
grafen Grand. Eleverna får då visa upp sina filmer för 
varandra.

Målgrupp: Pedagoger i åk 4–gymnasiet

Kostnad: Skolbiobesöket kostar 40 kronor per bokad plats. De andra momenten är kostnadsfria.

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

Cloudboy
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Animera med Ipad
Det roliga med att animera med dina elever är att grunderna är så enkla att ni snabbt kan komma igång. 
Man flyttar en figur, tar ett kort, flyttar figuren tar ett kort, flyttar... och så vidare. Illusionen av rörelse 
skapas när stillbilderna spelas upp i snabb följd. I den här kursen väljer du själv ett material att jobba 
med. Till exempel lera, papper, föremål eller en riktig person. Vi skapar korta animerade filmer som vi 
sedan lägger ljud på. Kursen avslutas med gemensam filmvisning.

Datum: 31/1 klockan 14.00–17.00 

Filmworkshop med Ipad – grundkurs
Den här kursen är för dig som vill ha lite skjuts på vägen för att komma igång och filma med Ipad till-
sammans med dina elever. 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.

Datum: 23/1 klockan 14.00–17.30

Filmworkshop med Ipad – fortsättningskurs
För dig som redan har grunderna i enkelt filmskapande. Du har redigerat film i datorprogram eller redi-
geringsapp på surfplatta. Du känner till hur olika bildutsnitt, kameravinklar och kamerarörelser påverkar 
det filmiska berättandet men vill fördjupa dina kunskaper för att kunna utveckla din undervisning. Vi 
tittar även på praktiska saker runtomkring filmskapande med Ipad, såsom överföringsmöjligheter och 
ljudläggning. Vi kommer att arbeta i appen iMovie.

Datum: 6/3 klockan 14.00–17.30 

Målgrupp: Pedagoger i förskoleklass–gymnasiet

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen 
Kurserna kan även ordnas på din skola. Kontakta oss för mer information.

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

Anmäl dig på: stockholm.se/medioteket 

Anmälan är bindande och görs senast en vecka före kursstart. Sker avanmälan senare än tre arbetsdagar 
före startdatum debiteras 350 kronor.



20      SKOLBIO STOCKHOLM VÅREN 2018

MIK – Medie- och informationskunnighet

Våra elever rör sig i en föränderlig medievärld som ställer stora krav på digital kompetens.  
Här ingår förmågan att ta till sig och värdera information samt sätta den i ett sammanhang. 
Detta för att få bättre förutsättningar att förstå och delta i vårt demokratiska samhälle.

I Skolverkets uppdaterade läroplaner framgår att eleverna ska: 

Hur är vi källkritiska till  
bilders innehåll?

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. Under kursen lär vi oss om bildens 
makt, vinklade bildbudskap och den rörliga bildens 
inflytande. MIK berör ämnen som svenska, bild, his-
toria och samhällskunskap. Här får du konkreta tips 
på hur du kan arbeta med eleverna i klassrummet.

Datum: 22/2 klockan 14.00–17.00

Skapa propagandafilmer

Bilden har fått en framträdande roll i vårt samhälle, 
inte minst genom sociala medier. Men hur mycket 
pratar vi om bilder? Hur läser vi av bilder? Och hur 
kan vi avslöja dolda agendor i bildens språk? Genom 
att under kursen själva skapa filmer och använda oss 
av propagandans mekanismer lär vi oss hur bildsprå-
ket kan användas i övertalande syfte.

Datum: 13/3 klockan 14.00–17.30

Målgrupp: Pedagoger i åk 4–gymnasiet

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen.  
Kurserna kan även ordnas på din skola. Kontakta oss för mer information.

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

Anmäl dig på: stockholm.se/medioteket 

Anmälan är bindande och görs senast en vecka före kursstart. Sker avanmälan senare än tre arbetsdagar före 
startdatum debiteras 350 kronor.

• kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering 
och en snabb förändringstakt.

• utveckla sin förmåga att kritiskt granska information, 
fakta och förhållanden samt att inse konsekvenserna 
av olika alternativ. 

• utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling.  

• få möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information. 

Mycket av detta kan sammanfattas i begreppet MIK – medie- och informationskunnighet. 
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The Square
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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 radio-
program 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. 
Lärarhandledning eller arbetsmaterial är länkat till 
många av filmerna och programmen. Alla filmer och 
program på sli.se/medioteket har institutionell vis-
ningsrätt, vilket gör det enkelt för skolan att följa lagen 
om upphovsrätt. 

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 
sökningar 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.

Spela in en egen podcast

Vill du eller dina elever spela in en egen podcast? Då 
kan du boka tid i vår ljudstudio där det ingår handled-
ning under inspelning och redigering.

Skapa film

Att skapa egen film ger en mediekunnighet som är 
oerhört viktig i vårt samhälle idag, dessutom är det 
språkutvecklande, roligt och engagerande! 

Vill du jobba med film har vi olika erbjudanden:

Kompetensutveckling 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. Se sidorna 19-20 för mer information. 

Låna kameror
Låna kameror och filma på egen hand med dina elever. 
Efteråt finns det möjlighet att redigera materialet i våra 
redigeringsstudior. Pedagogiskt stöd ingår.

Läs mer på stockholm.se/medioteket/film
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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

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

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

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

Ingmar Bergman  
100 år
2018 är det hundra år sedan Ingmar 
Bergman föddes. Han är en av värl-
dens främsta filmregissörer genom 
tiderna och även en enastående förfat-
tare och legendarisk teaterregissör. 
Efter hans bortgång 2007 är Bergman 
dessutom en av Skandinaviens mest 
spelade dramatiker. Ingmar Bergman 
föddes i Uppsala den 14 juli 1918. 
Hundraårsjubileet, som pågår under 
hela 2018, kommer att uppmärk-
sammas och firas världen över med 
teateruppsättningar, utställningar, 
filmretrospektiv, dokumentärer, bok-
utgivningar och festivaler. Så även 
på Medioteket. Information kommer 
under året.

Foto Bengt Wanselius © Bengt Wanselius

Bokning Skolbio
Webb: stockholm.se/medioteket/skolbio  
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

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

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



Läs mer på:

stockholm.se/medioteket

sli.se/medioteket

twitter.com/medioteket

Produktion: Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad  •  Tryck: Edita Bobergs AB 2017


