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Coronaanpassat  
skolbioprogram  
hösten 2020
Skolbioverksamheten bedrivs utifrån utbild-
ningsförvaltningens direktiv och Folkhälso-
myndighetens rekommendationer angående 
coronapandemin. På Medioteket bevakar vi 
utvecklingen och gör nödvändiga anpassningar 
utifrån rådande situation. 

Biografernas bokningsbara platser är reducerade 
till rekommenderat maxantal för att eleverna ska 
kunna hålla avstånd i foajéer och salonger. Vi 
rekommenderar en biograf i ditt närområde. 

Vid ökad smittspridning kan visningar komma 
att ställas in. Vi informerar om detta snarast 
möjligt. Om situationen förvärras och du vill 
göra en avbokning ber vi dig kontakta oss om-
gående.

Se sidan 17 för information om bokning och 
avbokning med mera.

Cinemateket: skolas utbud, kurser och annan pe-
dagogisk verksamhet anpassas på liknande sätt.

Varmt välkomna!
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Skolbiovisningar

På sidan 17 hittar du information om kostnad, 
bokning och andra praktiska frågor.

Inför biobesöket
Du är välkommen att se vårens skolbiofilmer 
innan dina elever gör det. Vi ordnar visningar 
kostnadsfritt på Medioteket. Kontakta Carina 
Häll, carina.hall@edu.stockholm.se med önske-
mål om tid. Gärna med minst två veckors fram-
förhållning. 

Till alla skolbiofilmer finns filmhandledningar. 
En filmhandledning kan vara ett stöd vid efter-
följande diskussion och analys. 

Efter biobesöket
På webbplatsen kulan.stockholm (sök på Skolbio 
Stockholm) finns filmhandledningar till terminens 
filmer. Minst fjorton dagar innan skolbiobesöket 
hittar du dem under respektive filmtitel.

Vi rekommenderar filmriket.com, en kostnadsfri 
webbtjänst för elever och pedagoger. Metod- 
materialet innehåller korta instruktionsfilmer  
och enkla övningar för filmskapande.

Svenska Filminstitutet har två nya sidor för 
arbete med film i skolan. Se filminstitutet.se/sv/
fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/lika-varld och 
filmarkivet.se/lararteman.

Statens medieråd har flera metodmaterial som 
berör bilders påverkan. Prova gärna Könsnormer 
i bild-språket samt Bild är ett språk som finns att 
ladda ner på statensmedierad.se under rubriken 
No hate.

Allt material är kostnadsfritt.

Latte Igelkott och den magiska vattenstenen
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Vatten över huvudet – Ett nytt paket med tre knattefilmer

Fisketur  
Betty är en ensam, hungrig katt som är ute och 
fiskar mitt i natten. Det enda som nappar är skräp. 
Hon hittar en lösning, även om hennes tålamod sätts 
på prov. 
Fisketur är baserad på Lotta Geffenblads bilderbok 
”Betty mitt i natten” utgiven 2009.

Tema: Miljö • Återvinning • Natur och djur
Längd: 9,5 minuter
Ursprung: Sverige 2018
Språk: Inget tal, men musik och ljud
Regi: Uzi Geffenblad
Animation

Odd är ett ägg
Odd har ett ömtåligt huvud, hans huvud liknar ett 
ägg. Han kan bara drömma om att spela fotboll, 
klättra i träd och leka med andra barn, ända till han 
blir huvudstupa kär i det levnadsglada och orädda 
biet Gun. Med henne har han så roligt att han helt 
glömmer bort sitt sköra huvud.

Tema: Lek och bus • Rädsla som hinder • Vänskap
Längd: 12 minuter
Ursprung: Norge 2017
Språk: Svenska
Regi: Kristin Ulseth
Animation 

Badväder 
Maja tillbringar en vacker sommardag med sin 
morfar. På väg ner till badet möter de olika djur och 
hälsar på hästarna i hagen. Frågan är om Maja och 
hennes morfar verkligen törs bada eller om vattnet 
är för kallt?

Tema: Sommar på landet • Vänskap
Längd: 10 minuter
Ursprung: Sverige 2018
Språk: Svenska
Regi: Charlotta Lennartsdotter

Rekommenderas för: förskola–förskoleklass

Visas:
Bio Rio 23 oktober 9.30

”Ypperlig barnfilmstrio håller toppkvalitet”  
skriver Jan Lumholdt i SvD.



Till filmen finns en pysselbok från Folkets Bio. Den 
kan skrivas ut på webbplatsen kulan.stockholm (sök på 
Skolbio Stockholm).

Tema: Miljö • Samarbete • Vänskap

Längd: 89 minuter
Ursprung: Tyskland 2019
Språk: Svenska
Regi: Nina Wels, Regina Welker
Rekommenderas för: förskola–årskurs 2
Animation

Visas:
Filmstaden Vällingby 6 november 9.00
Bio Kaskad 18 november 9.00
Reflexen 24 november 9.00
Victoria 27 november 9.00
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YouTube-stjärnan Arne Alligator tar steget till bio-
duken med sina populäraste animerade musikvideor 
och med kompisarna Macke och Tomas blir det både 
äventyr, sång och musik. Vi får följa med till djungeln, 
staden och landet. Där möter Arne olika djur, hoppar 
från trampolinen, går på restaurang, dansar och 
rockar… Han bjuder in biopubliken att sjunga med i 
låtarna, så taket lyfter i salongen!

Tema: Sång och musik • Äventyr • Att vara 
annorlunda

Längd: 40 minuter
Ursprung: Finland 2019
Språk: Svenska, svensk text
Regi: Ilkka Rautio
Text, musik och sång: Macke Granberg och Tomas 
Nyberg.
Rekommenderas för: förskola–årskurs 1
Med inslag av animation

Visas:
Zita 9 december 9.30
Årsta Folkets Hus 15 december 9.30

Arne Alligator

Igelkotten Latte bor i Hemskogen, där det råder torka. 
Det sägs att det finns en magisk vattensten i björnarnas 
rike, men för att komma dit måste man först ta sig 
genom lodjurens och vargarnas riken. Tillsammans 
med den efterhängsna ekorren Tjum ger sig Latte 
modigt iväg för att hämta vattenstenen, så att alla får 
tillgång till vatten. Frågan är hur de ska överlista både 
lodjuren, vargarna och björnarna?

Den medryckande filmen har ett aktuellt tema som 
berör frågor om global uppvärmning och vattenbrist. 
Den bygger på Sebastian Lybecks bok ”Latte Igelkott 
och vattenstenen”, en finlandssvensk klassiker som 
kom ut första gången 1956. 

Latte Igelkott och den 
magiska vattenstenen



Till filmen finns ett webbaserat spel som kan användas 
i det pedagogiska arbetet. I ”Epidemi-mobilen” finns 
olika appar som låter eleverna resonera kring vikten 
av källkritik genom att bemöta och faktagranska texter 
och bilder. Spelet kan spelas från dator eller vilken 
mobil enhet som helst. Det är på svenska och du hittar 
det på titoandthebirds.com/game
Du kan också läsa mer om filmen och de tre 
dimensionerna av hållbarhet på filmcentrum.se

Tema: Mediekritik • Mod och rädsla • Hållbarhet

Längd: 73 minuter
Ursprung: Brasilien 2018
Språk: Svenska
Regi: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto
Rekommenderas för: årskurs 2–5
Animation

Visas:
Grand 16 oktober 9.00
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Tito och fåglarna

En mystisk epidemi sprider sig i världen, sjukdomen 
grundar sig i en smittsam rädsla. Tioårige Tito ser att 
jorden hotas av förödelse och inser att något måste 
göras. Hans pappa är uppfinnare och forskar på fåglar 
och Tito tror att de bevingade djurens sånger kan 
hindra katastrofen. Tillsammans med några vänner 
bestämmer han sig för att hitta sin försvunne pappa och 
botemedlet. 

I målande bilder visar filmen ett samhälle där männi-
skor slutar tänka själva och förlamas av skrämmande 
nyhetsrapporter. Budskapet är nog att vi behöver tänka 
kritiskt, ta större hänsyn och ”lyssna” bättre på naturen.

Yi bor i en kinesisk storstad med sin mamma och 
mormor. Yis pappa brukade spela fiol för henne, 
men nu sörjer hon hans död. Ibland går hon upp 
på husets tak och spelar på fiolen hon ärvt för att 
komma honom närmre. Där stöter hon ihop med en 
yeti, en stor snöman, som är på rymmen från den rike 
och hänsynslöse Burnish. Det visar sig att yetin vill 
återförenas med sin familj på Himalayas topp. 

I sällskap med två killkompisar tar Yi ledningen 
genom Kinas vackra natur och försöker med alla 
medel gömma yetin, som väcker uppmärksamhet och 
rädsla. De måste hela tiden ligga steget före Burnish 
och zoologen Dr. Zara. Med hjälp av Yetins magiska 
krafter blir det en spännande både yttre och inre resa. 

Tema: Vänskap • Familj • Saknad • Rädsla för det 
främmande

Längd: 98 minuter
Ursprung: USA 2019
Språk: Svenska
Regi: Jill Culton, Todd Wilderman
Rekommenderas för: årskurs 2–5
Animation

Visas:
Bio Kaskad 2 december 9.30
Bio Rio 17 december 9.00

Förfärliga snömannen
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Min familj och vargen

Nioårige Hugo ska tillbringa några veckor på landet 
tillsammans med sin pappa och släktingar. Sakta 
men säkert lär han känna sina jämnåriga kusiner och 
farmodern som ska ha 80-årskalas. Farmodern berättar 
en saga om en varg som kom och hämtade deras farfar. 
Hugo och kusinerna uppbådar all sin fantasi för att 
rädda sin sjuka farmor från den mystiska vargen. Det 
blir en minnesvärd sommar, fylld av bus och äventyr, 
som kommer att förena släkten.

Tolvåriga Candice har förlorat sin lillasyster och 
inget är sig likt sedan systerns död och mammans 
depression. När Douglas börjar i hennes klass får 
Candice äntligen en riktig vän och det stöd hon 
behöver. Tillsammans försöker de med gränslös 
optimism och fantasi få Candice mamma och 
pappa glada igen och att själva komma bort från 
”töntstämpeln” i skolan. 

En härligt livsbejakande och humoristisk film baserad 
på Barry Jonsbergs bok “My Life As An Alphabet” 
från 2013.

Tema: Sorg och glädje • Att gå vidare i livet • 
Mobbning • Vänskap

Längd: 96 minuter
Ursprung: Australien 2019
Språk: Engelska, svensk text
Regi: John Sheedy
Rekommenderas för: årskurs 5–7

Visas:
Capitol 6 november 9.00
Filmstaden Kista 11 november 9.00
Victoria 19 november 9.00

H is for Happiness

Tema: Sommarlov • Identitet • Arv och miljö • Saga

Längd: 85 minuter
Ursprung: Frankrike 2019
Språk: Franska, svensk text
Regi: Adrià Garcia
Rekommenderas för: årskurs 4–6
Med inslag av CGI-animation

Visas:
Årsta Folkets Hus 3 november 9.00
Victoria 10 november 9.00
Filmstaden Vällingby 13 november 9.00



Filmen baseras på en sann och fantastisk historia.

Tema: Immigration • Talang • Språk • Kultur • 
Vänskap

Längd: 110 minuter
Ursprung: Frankrike 2019
Språk: Franska, svensk text
Regi: Pierre-François Martin-Laval
Rekommenderas för: årskurs 5–7

Visas:
Tellus 24 november 9.00
Reflexen 8 december 9.00
Filmstaden Vällingby 15 december 9.00
Filmstaden Kista 16 december 9.00

Binti har bott i Belgien i nästan hela sitt liv. Hon 
drömmer om att bli en berömd vloggare, men hon och 
hennes pappa är papperslösa och hotas av utvisning. 
Av en slump träffar Binti Elias, som driver en klubb 
för att rädda den utrotningshotade okapin. Kanske 
kan Binti hjälpa Elias via sin vlogg och kanske kan 
hon sammanföra sin pappa med Elias mamma? Ett 
giftermål skulle innebära att familjen får stanna i 
landet. Med mycket energi och humor tar ungdomarna 
saken i egna händer…

Tema: Sociala medier • Utvisningshot • Vänskap • 
Hem och familj

Längd: 90 minuter
Ursprung: Belgien 2019
Språk: Nederländska, svensk text
Regi: Frederike Migom
Rekommenderas för: årskurs 5–7

Visas:
Filmstaden Kista 7 oktober 9.00
Filmstaden Vällingby 23 oktober 9.00
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Fahim och hans pappa flyr från oroligheter i 
Bangladesh till Paris. Fahim hoppas få utveckla sin 
talang för schack och träffa den store schackmästaren 
i Frankrike, men att imponera på den buttre schack-
läraren Sylvain (spelad av Gerard Depardieu) är inte 
lätt. Det tar sin tid att lära sig det nya språket och en 
ny kultur. Fahims pappa kämpar också med att hitta 
ett jobb och att få uppehållstillstånd i landet. Snart 
närmar sig mästerskapet i schack, men kommer Fahim 
att få delta när han inte är fransk medborgare? Och är 
han verkligen så bra som kompisarna och hans pappa 
tycker?

Fahim – Den lilla 
schackprinsen

Binti



Leigh bor med sin pappa i utkanten av Brighton. 
Pappan är ofta frånvarande och har svårt att få 
pengarna att räcka till. Gymnastiken är allt för Leigh. 
När den några år äldre Joe dyker upp och berättar 
att de är halvsyskon vänds hennes liv upp och ner. 
Joe flyttar in och öppnar upp världen för Leigh. 
Han introducerar henne för sina kompisar och den 
småkriminella verksamhet de bedriver. Snart blir Leigh 
Joes trognaste medhjälpare och han blir hennes stöd i 
tillvaron. 

Modern brittisk socialrealism och en stark och fin 
skildring av ett syskonskap.

Tema: Familj • Idrott • Utsatthet • Fattigdom

Längd: 84 minuter
Ursprung: Storbritannien 2019
Språk: Engelska, svensk text
Regi: Eva Riley
Rekommenderas för: årskurs 7–9

Visas:
Filmstaden Vällingby 9 oktober 9.00
Bio Rio 22 oktober 9.00
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Perfect 10

En härlig feelgood-film som hyllar var och ens 
förmåga.

Tema: Vänskap • Förmågor • Att gå sin egen väg

Längd: 97 minuter
Ursprung: USA 2019
Språk: Engelska, svensk text
Regi: Tyler Nilson
Rekommenderas för: årskurs 8–vuxenutbildning

Visas:
Grand 3 december 13.00

Zak längtar efter frihet och drömmer om att träna på 
den professionella wrestling-skolan med sin stora idol, 
The Salt Water Redneck. Zak har Downs syndrom och 
känner sig inte hemma på ålderdomshemmet där han 
bor. Uppmuntrad av sin bästa kompis bestämmer han 
sig för att rymma, utan pengar och nästan inga kläder. 
Kort därpå träffar han Tyler, en småkriminell man på 
flykt, som blir Zaks osannolika allierade. De stretar 
på längs vägarna, lever livet och Zak får prova på en 
rad nya saker. Hack i häl är sköterskan Eleanor, som 
anklagas för Zaks rymning. Vad händer egentligen om 
hon hittar killarna? 

The Peanut Butter Falcon



Daniel avtjänar ett straff på en ungdomsanstalt och 
bistår ibland anstaltens präst. Efter frigivningen 
hamnar Daniel i en liten by. En vit lögn leder till 
att han snabbt blir tillsatt som präst och spirituell 
auktoritet. Människorna i byn bär på ett kollektivt sår. 
Daniel tar på sig uppgiften att ”läka såret” och han gör 
det på sitt eget sätt. Plötsligt får hans liv mening. Det 
förflutna och hotet om att sanningen ska uppdagas gör 
att han samtidigt utkämpar en inre kamp om vad som 
är rätt och fel.

En storslagen film baserad på verkliga händelser och 
Oscars-nominerad i kategorin ”Bästa internationella 
film”.

Tema: Värdegrund • Katolicism • En andra chans •  
Att hitta sitt kall

Längd: 115 minuter
Ursprung: Polen 2019
Språk: Polska, svensk text
Regi: Jan Komasa
Rekommenderas för: årskurs 9–vuxenutbildning

Visas:
Bio Kaskad 17 december 13.00
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Corpus Christi Extra visningar

Vill du visa en favoritfilm för en grupp elever 
eller lärare? Det fixar vi! Du önskar film, 
datum, tid och biograf. Det gäller terminens 
skolbiofilmer och ett stort utbud av film för 
biovisning. Söker du något speciellt kan vi 
vara rådgivande. Observera att en bokning är 
bindande. 

Förutom terminens skolbiofilmer finns till ex-
empel följande i distribution (grovt indelat):

Lågstadiet
Pelle Svanslös från 1981 och 2019
Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld
Bamse-filmerna
Upp i det blå
Hugo och Josefin
Dunderklumpen
Havets sång

Mellanstadiet
Elina – som om jag inte fanns
Pichkus dröm
Taiki
Chuskit
LasseMajas Detektivbyrå – Tågrånarens 
hemlighet 
Förortsungar
Sune – Best Man

Högstadiet
Catwalk
Unga kvinnor
Sameblod
Ben is Back

Gymnasiet
And then we danced
1917
Kapernaum
Parasit

Listan kan göras lång!

För mer information och prisuppgift, kontakta 
Carina Häll via carina.hall@edu.stockholm.se 
eller 08-508 33 255.

Vill du anlita en filmpedagog till efterarbetet 
och göra film med eleverna, kan du använda 
Skapande skola-medel.
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Jojo Rabbit



Förintelsen, nazism och 
motstånd
I år är det 75 år sedan andra världskrigets slut och  
befrielsen från koncentrationslägren i Europa. För  
att uppmärksamma Förintelsen, ett av mänsklig-
hetens värsta brott, sätta fokus på bakomliggande 
mekanismer och hylla det mod och civilkurage 
som drev många människor att göra motstånd visas 
filmerna ”Diktatorn”, ”Jojo Rabbit”, ”Schindler’s 
List” och ”De förbannade åren”. Boka kostnadsfria 
platser på skolbioföreställningarna som presenteras 
på sidorna 14–15. Bioupplevelsen kan ge ingångar 
till samtal och ingå i tematiska projekt i skolan.  
Se bokningsinformationen på sidan 17.

Medioteket samarbetar med Forum för levande 
historia. I samband med bioföreställningarna 
erbjuder de möjlighet till fördjupning, till 
exempel samtal före eller efter filmvisningen. 
För mer information hör av dig till pedagog@
levandehistoria.se

Under hösten visar Forum för levande historia en 
utställning om Sverige och Förintelsen samt erbjuder 
kostnadsfria workshoppar, klassrumsmaterial med 
mera. Läs mer på levandehistoria.se

På stockholmskällan.se hittar du spår av Förintelsen 
här i Stockholm att arbeta vidare med – från 
flyktingbarnen på Stigbo barnhem, vars familjer 
mördades av nazisterna, till nazisternas egen 
släktforskning i svenska arkiv för att bevisa sin 
”renrasighet” inför Hitler. Sverige påverkades av 
Förintelsen, och spelade en roll för den.

SKOLBIO STOCKHOLM HÖSTEN 2020      13

Kostnadsfritt!
En satsning för Stockholms 
kommunala skolor
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Tema: Grogrund till nazismen • Syndabockar • 
Antisemitism • Makt

Längd: 124 minuter
Ursprung: USA 1940
Språk: Engelska, svensk text
Regi: Charles Chaplin
Rekommenderas för: årskurs 7–gymnasiet

Visas:
Reflexen 5 oktober 13.30
Capitol 15 oktober 9.00
Zita 22 oktober 9.00

Diktatorn utspelar sig i det fiktiva landet Tomanien 
och handlar om en fattig, judisk barberare och hans 
dubbelgångare, den karismatiske och judehatande 
diktatorn Adenoid Hynkel. Barberaren, en lätt förvirrad 
veteran från första världskriget, gör vad han kan för att 
överleva i det judiska gettot, medan Hynkel hyser helt 
andra planer. Han vill lägga världen under sig.

Regissören Charlie Chaplin spelar båda huvudrollerna 
i sin första dialogdrivna ljudfilm, med premiär under 
andra världskriget. Filmen var så kontroversiell att den 
först förbjöds i flera länder exempelvis Sverige.

”Diktatorn är ett av filmhistoriens absoluta måsten  
och tidlös som utgångspunkt för samtal om främlings-
fientlighet, demokrati och krigets absurditet. Den 
ställer också en ständigt aktuell fråga på sin spets: får 
man skämta om vadsomhelst?” Det skriver Malena 
Jansson i Svenska Filminstitutets filmhandledning. 

Diktatorn

Kostnadsfritt!

Tioårige Johannes ”Jojo” Betzler är medlem i Hitler-
jugend, deltar i deras träningsläger och får lära sig 
vad som enligt nazisterna kännetecknar en jude. Jojo 
lever med sin mamma, saknar sin pappa och har bara 
en riktig kompis. När Jojo upptäcker att mamman 
gömmer en ung judisk flicka på vinden vänds allt 
upp och ner. Tack vare henne tvingas han konfrontera 
sin låtsasvän Adolf Hitler och sina nationalistiska 
fördomar.

En andra världskriget-satir som driver med nazismens 
antisemitism, machoattityd och ambition att vara 
”härskarrasen”. Filmen vann en Oscar i kategorin 
”Bästa manus efter förlaga” 2020.

Tema: Nazism • Antisemitism • Motstånd

Längd: 108 minuter
Ursprung: Tyskland 2019
Språk: Engelska, svensk text
Regi: Taika Waititi
Rekommenderas för: årskurs 8–gymnasiet

Visas:
Zita 4 november 13.30
Tellus 6 november 9.00
Grand 10 november 9.00
Filmstaden Vällingby 12 november 9.00
Capitol 17 november 9.00
Bio Rio 20 november 13.30
Årsta Folkets Hus 26 november 9.00

Jojo Rabbit

Kostnadsfritt!



Karl Skov driver en framgångsrik elektronikfabrik och 
lever ett priviligierat liv i Köpenhamn tillsammans 
med hustrun och de fem nästan vuxna barnen. När 
nazisterna ockuperar Danmark i april 1940 får den 
danska polisen snart order om att tillfångata judar 
och kommunister, för deportation till ”arbetsläger”. 
Den svenska polisen hindrar flyende människor att 
ta sig in i Sverige. Karl kämpar för att upprätthålla 
produktionen på fabriken och börjar motvilligt 
producera för den tyska marknaden. Samarbetet skapar 
motstridigheter i familjen och omständigheterna gör att 
de väljer helt olika vägar.

Filmen skildrar den mest omvälvande perioden 
i Europa under förra seklet, övergången från fri 
demokrati till ockuperad nation, motsättningarna i 
samhället och svårigheten att följa sin övertygelse om 
vad som är rätt och fel. Filmen väcker frågor såsom: 
Vad kan vi lära av historien? Vem har ansvar för vad 
som sker? Går det att göra motstånd? 

Tema: Ockupation och förföljelse • Medlöperi och 
motstånd • Civilkurage

Längd: 152 minuter
Ursprung: Danmark 2020
Språk: Danska, svensk text
Regi: Anders Refn
Rekommenderas för: årskurs 9–gymnasiet

Visas:
Victoria 5 november 13.00

De förbannade åren

Kostnadsfritt!
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Under andra världskriget driver den tyske affärs-
mannen Oskar Schindler en fabrik i det ockuperade 
Polen, med judiska arbetare från Krakows getto. 
Schindler umgås med nazistiska militärer och profiterar 
på kriget, men kommer också att skydda sina arbetare 
och lyckas rädda dem undan Auschwitz. Kan man se 
Schindler som en hjälte eller inte? Vilka risker tar han?

Steven Spielbergs film är baserad på den verkliga 
historien om Oskar Schindler som vid krigets slut-
skede räddade livet på 1.100 polska judar. Efter 
Thomas Keneallys dokumentära roman Schindler’s 
List från 1982.

Schindler’s List

Kostnadsfritt!

Tema: Förintelsen • Nazism • Civilkurage

Längd: 196 minuter
Ursprung: USA 1993
Språk: Engelska, svensk text
Regi: Steven Spielberg
Rekommenderas för: årskurs 9–gymnasiet

Visas:
Tellus 1 oktober 12.30
Bio Kaskad 6 oktober 12.30
Grand 9 oktober 8.45
Filmstaden Vällingby 13 oktober 8.45
Victoria 15 oktober 8.45
Reflexen 20 oktober 12.30
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A-märkning
A-märkningen är ett sätt att uppmärksamma tjejer och 
kvinnor på film. Märkningen bygger på Bechdeltestets 
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 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. Syftet är att höja medvetenheten kring 
representation på filmduken och väcka frågan: Varför ser 
det ut så här?

Bokning och avbokning
Boka via mejl till skolbio@edu.stockholm.se eller ring 
08–508 33 481. Telefontid: måndag och tisdag 14.00–
16.30, onsdag och torsdag 9.00–12.00 samt fredag 
9.00–10.30.

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

Bekräftelse får du cirka en vecka före visningen. En  
visning kan ställas in om för få platser bokats eller vid 
ökad risk för smittspridning.

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

Rådgivning och ålders-
rekommendationer 
Åldersrekommendationerna är generella och satta av 
Medioteket. Du som pedagog kan naturligtvis bäst 
bedöma vilka filmer som passar för din klass. Du kan 
också höra av dig för rådgivning och lärarvisningar.

För mer information om filmerna, rådgivning, extra 
visningar med mera, kontakta Carina Häll på telefon 
08–508 33 255 eller carina.hall@edu.stockholm.se

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

Biograferna börjar sina insläpp 20 minuter innan vis-
ningarna startar. Det är viktigt att de kan starta filmen på 
utsatt tid, eftersom både besökande klasser och bio- 
graferna har scheman att följa.

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

Biografer 
Bio Capitol – Sankt Eriksgatan 82
Bio Kaskad – Blackebergsplan 3
Bio Rio – Hornstulls strand 3
Filmhuset: Bio Victor och Bio Mauritz – Borgvägen 1
Filmstaden Kista – Kista Galleria
Filmstaden Vällingby – Vällingby Torg 39
Grand – Sveavägen 45
Reflexen – Kärrtorpsplan 14
Rigoletto – Kungsgatan 16
Sture – Birger Jarlsgatan 41 A
Tellus – Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen
Victoria – Götgatan 67
Zita – Birger Jarlsgatan 37
Årsta Folkets Hus – Årsta Torg

Pris
Priset är 25 kronor per plats med hjälp av kulturförvalt-
ningens Skolbiopremie. För friskolor tillkommer moms. 
Fakturering sker på antalet bokade platser. 

Filmerna ”Diktatorn”, ”Jojo Rabbit”, ”Schindler’s List” 
och ”De förbannade åren” visas kostnadsfritt för kom-
munala skolor i Stockholm.

Kulturombud har fritt inträde till alla visningar. Meddela 
vid bokningen att du är ombud. 
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Filmhistorien för dina elever 
Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har i uppdrag att levandegöra filmhistorien genom visning 
och kontextualisering av film. Cinemateket:skola är en pedagogisk verksamhet som sker dagtid, och riktar sig mot 
Stockholms skolor – från förskoleklass till gymnasiet. 

Kunskap om den rörliga bildens estetik, uttryck och historia, att vara filmkunnig, är i dagens digitaliserade värld 
en demokratisk förutsättning. Filmen är tacksam som medel för att lära sig något annat. Men det är viktigt att inte 
bara lära sig genom film utan också om film, filmens historia, filmens ABC och grammatik. En äldre film säger oss 
något om sin tid och den är också en del av ett kollektivt minne. Utifrån historien kan vi förstå vår samtid bättre. 
Filmen har inte alltid sett ut som den gör idag och den kommer med all säkerhet se annorlunda ut i framtiden. Hur 
har film förändrats genom tiderna? Vad är sig likt? Vad kan vi lära oss av 125 år av filmhistoria?

Genom samtal, workshops och filmvisningar i Filmhusets biografer vid Gärdet får dina elever möjlighet att sätta 
filmen i ett historiskt och samhälleligt sammanhang och deras förståelse för rörlig bild ökar.

Filmhuset ligger på Borgvägen 1 vid Gärdet i Stockholm. Du tar dig hit med buss 
72 och 76 till Filmhuset, buss 1 och 4 till Värtavägen eller buss 67 och t-bana till 
Karlaplan.

Kontaktinfo: cinemateket.se/skola
cinemateketskola@filminstitutet.se

skola

Foto: Mark Standley Svenska Filminstitutet
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FILMVISNINGAR

100 år av skratt

Vi ser på två kortfilmskomedier med några av stum-
filmstidens mest ikoniska rollfigurer. Charlie Chaplin 
var stumfilmens största stjärna och hans rollfigur 
”den lille luffaren” älskades av biobesökare runt hela 
världen. I filmen Emigranten får vi följa Charlie när 
han kommer som fattig immigrant till USA. Helan och 
Halvan blev under mitten av 1920-talet kända världen 
över för sin finurliga slapstick-komik, och sina kon-
trasterande gestalter. I Affär är affär ser vi Helan och 
Halvan arbeta som julgransförsäljare. 

Visningen inleds av Tora Berg, curator på Cinemateket 
och ackompanjeras av stumfilmspianisten Edward von 
Past. Efteråt samtalar Tora och Edward med eleverna 
om vad de sett och hört. Skrattar vi åt samma saker 
idag som för 100 år sedan och vad innebär det att i 
stumfilm behöva uttrycka kroppsligt det man inte kan 
säga med ord? 

Priset för filmvisningarna är 25 kronor per plats. 
Boka via mejl till skolbio@edu.stockholm.se 
eller ring 08–508 33 481.  
Praktisk information hittar du på sidan 17.

Längd: 42 minuter + 15 minuter introduktion +  
cirka 15 minuter efterföljande samtal
Ursprung: USA 1917/1929
Originaltitel: The Immigrant/Big Business 
Språk: Engelska mellantexter + upplästa mellantexter 
på svenska
Regi: Charles Chaplin/James W. Horne (as J. Wesley 
Horne), Leo McCarey
Rekommenderas för: förskoleklass–årskurs 3

Visas:
Bio Victor 23 september 10.00

Körkarlen

Gripande och visuellt nyskapande efter Selma  
Lagerlöfs saga om slumsystern Edits självuppoffrande 
kärlek till alkoholiserade David Holm, som avlider på 
nyårsafton och tvingas bli körkarl åt döden.  
Körkarlen som räknas som den svenska guldålderns 
allra främsta verk, gjorde Victor Sjöström till ett 
världsnamn och tog honom till Hollywood. 

Visningen inleds av Svenska Filminstitutets Lova 
Hagerfors och ackompanjeras av Guldbaggebelönade 
stumfilmspianisten Matti Bye. Efteråt samtalar Lova 
och Matti med eleverna om vad de sett och hört.

Längd: 106 minuter + 15 minuter introduktion + cirka 
20 minuter efterföljande samtal
Ursprung: Sverige 1921
Språk: Svenska mellantexter
Regi: Victor Sjöström
Rekommenderas för: högstadiet–gymnasiet

Visas:
Bio Victor 22 september 13.00
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4 X SAMTAL MED KORTFILM
Genom att titta på och diskutera filmhistoriska exempel ger vi dina elever en historisk kontext och en referensram 
till dagens rörliga bildvärld och en förståelse för hur text, ljud och bild i film samspelar för att skapa innebörd och 
en ny helhet.

Jag kan inte tro mina ögon! – Film och 
verklighet

”Film är sanningen i 24 bilder per sekund” 
 – Jean-Luc Godard, 1963

I en värld där vi översköljs av manipulerade bilder  
och nyheter har det senaste åren förts en livlig dis-
kussion kring den rörliga bildens sanningsanspråk 
och behovet av källkritik. Men är detta något nytt? 
Har man någonsin kunnat lita på den rörliga bilden? 
Danial Brännström, cinematekschef, tar utgångspunkt 
i filmens (och fotografiets) historia för att visa på hur 
diskussionerna gått om filmens förhållande till verklig-
heten de senaste 150 åren. Samtalet avslutas med  
en kortfilmsvisning och pågår i cirka 1 timme och  
15 minuter.

Rekommenderas för: årskurs 7–9

Visas:
Bio Mauritz 1 december kl. 9.15

Filmer, böcker och filmade böcker

Hur skiljer sig filmer från böcker – och vilka är likhe-
terna? Hur kan man överföra en skriven text till rörliga 
bilder? Och vad är egentligen ett manus? Med exempel 
från hela filmhistorien – från Selma Lagerlöf till Harry 
Potter – djupdyker vi i relationen mellan litterärt och 
filmiskt berättande. Det blir filmklipp, högläsning och 
samtal och det hela avslutas med en kortfilmsvisning. 
Anders Annikas, curator på Cinemateket, leder samta-
let som pågår i cirka 1 timme och 15 minuter.

Rekommenderas för: årskurs 4–6

Visas:
Bio Mauritz 15 oktober kl. 9.15

Priset för samtalen med kortfilm är 25 kronor/ 
plats.  
Boka via mejl till skolbio@edu.stockholm.se 
eller ring 08–508 33 481.   
Praktisk information hittar du på sidan 17.

Ronja Rövardotter © AB Svensk Filmindustri



En filmhistorisk resa med musik 

Vilka var uppfinningarna som möjliggjorde filmen i slutet 
av 1800-talet? Vilka är filmens beståndsdelar och hur 
hänger de allra första filmerna ihop med dagens filmer och 
rörliga bilder? Stumfilmspianisten Edward von Past och 
Svenska Filminstitutets Anna Håkansson tittar tillsam-
mans med eleverna på tidiga uppfinningar och optiska 
leksaker, vi ser några av de allra första filmerna och un-
dersöker samspelet mellan ljud och bild. Tillsammans med 
Edward bildar eleverna en stumfilmsorkester. Workshopen 
pågår cirka 1 timme.

Rekommenderas för: förskoleklass–årskurs 3

Visas:
Bio Mauritz 1 oktober kl. 9.15

Filmens uttryck – Ljud och musik 

Tora Berg, curator på Cinemateket, undersöker tillsam-
mans med dina elever hur ljud och musik i film samspelar 
med det vi ser. Hur ljudet och musiken hjälper oss att 
förstå och känna vad som sker i bild, hur det ibland luras 
och hur det har förändrats över tid. Vi ser korta exempel 
från olika epoker och diskuterar likheter och skillnader. 
Samtalet avslutas med en kortfilmsvisning och pågår i 
cirka 1 timme och 15 minuter.

Rekommenderas för: årskurs 3–6 

Visas:
Bio Mauritz 16 september kl. 9.15
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HÖSTLOVSVISNING FÖR FRITIDSHEM

Höstlovsvisningen är kostnadsfri och bokas via 
cinemateketskola@filminstitutet.se

Mästerdetektiven lever farligt

I sommarsolen i Lillköping pågår Röda och Vita rosens 
kamp om den magiska stenen Stormumriken. Men mitt i 
den oskyldiga leken råkar Eva-Lotta bli vittne till ett mord 
och lek förvandlas snabbt till skrämmande allvar. Den 
hyllade Mästerdetektiven lever farligt var Olle Hellboms 
debut som långfilmsregissör. Därefter gjorde han ytterliga-
re 16 älskade filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker. 

Längd: 92 minuter + 5 minuter introduktion
Ursprung: Sverige 1957
Språk: Svenska
Regi: Olle Hellbom
Rekommenderas för: förskoleklass–årskurs 5

Visas:
Bio Victor 27 oktober 10.00  

Wallace och Gromit

Kostnadsfritt!
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Följ oss på:
twitter.com/medioteket  
facebook.com/medioteketfilm

Visa film i ditt 
klassrum
Strömma media via  
sli.se/medioteket
Via sli.se/medioteket kan du som pedagog strömma 
media lagligt i ditt klassrum, allt du behöver göra är att 
skapa ett kostnadsfritt konto. Du kan även boka dvd-
filmer som levereras till din skola.

Du får tillgång till ett varierat utbud av utbildningsfilm, 
långfilm, kortfilm, dokumentärfilm samt utbildnings-
radions utbud av tv-och radioprogram. Alla filmer har 
institutionell visningsrätt, vilket gör det enkelt för dig 
att följa lagen om upphovsrätt. Majoriteten av utbild-
ningsfilmerna har tillhörande lärarhandledning.

Tjänsten är till för dig som arbetar som pedagog på nå-
gon av Stockholm stads kommunala skolor. Även dina 
elever har tillgång till ett åldersanpassat medieutbud.

Kommunala förskolor och vuxenutbildningar kan 
ansluta sig via avtal.

Information: mediebokning@edu.stockholm.se
08–508 33 481

Skapa med 
dina elever
Låna filmutrustning och 
redigeringsstudio
Att skapa egen film ger en mediekunnighet som är 
oerhört viktig. Dessutom är det språkutvecklande, 
roligt och engagerande. På Medioteket kan du 
låna kameror, stativ och mikrofoner för att spela 
in film med dina elever. Efteråt finns det möjlighet 
att redigera materialet i våra redigeringsstudior. 
Stöd ingår.

Spela in en podd
Vill du spela in en egen podd eller har du nå-
gon text du vill läsa in? Då kan du boka tid i vår 
ljudstudio där det ingår stöd under inspelning och 
redigering.

Information: Magnus Mählkvist 
magnus.mahlkvist@edu.stockholm.se



Kompetensutveckling
Filma med ipad  
– grundkurs

Den här kursen är till för dig som vill filma och re-
digera film på ipad tillsammans med dina elever. Du 
får lära dig grunderna i det filmiska språket genom att 
filma utifrån ett bildmanus och prova möjligheterna 
i en redigeringsapp. Vid kursens slut har du gjort en 
färdig film med förtext, eftertext, ljud och musik. 
Genom att själv göra en kortfilm får du både teoretiska 
och praktiska kunskaper inom filmspråk och visuell 
läskunnighet.

De här kurserna är pausade under hösten på grund av coronapandemin. Om ni är en grupp från  
samma skola som är intresserade av innehållet, är ni välkomna att kontakta oss för ett eventuellt  
besök på er skola.

Målgrupp: Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9

Kostnad: Kostnadsfritt

Information: Elin Jönsson, elin.s.jonsson@edu.stockholm.se, 08–508 33 425

Film och green screen 
Den här grundkursen är för dig som är nyfiken på hur 
du kan arbeta med film och green screen i din under-
visning. Du får prova enkel green screen-utrustning 
där du endast behöver en app och ett grönt tyg för att 
komma igång. Vi redigerar det filmade materialet i 
appen iMovie. Du kommer lämna kursen med inspira-
tion, tips på appar samt med färdiga bildmanusmallar 
som du kan använda direkt i klassrummet. 
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Skolbio Stockholm
Skolbioverksamheten vill förmedla kunskap och ge 
alla elever en bredd av upplevelser i syfte att nå målen 
i läroplanerna. Skolbio Stockholm lyfter fram ett unikt 
utbud av film och filmpedagogik för elever i olika 
åldrar. Som lärare kan du ta del av förhandsvisningar, 
filmhandledningar och kurser. Skolbiofilmerna visas 
på biografer runt om i staden under skoltid. 

Läs mer på:
kulan.stockholm (sök på Skolbio Stockholm)

sli.se/medioteket 
facebook.com/medioteketfilm 
twitter.com/medioteket
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