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PROGRAM FÖR SKOLAN 
VÅREN 2019

FILM & SAMTAL 

FILMFÖRELÄSNINGAR 

SKAPANDE SKOLA 

SKOLBIO

LÄRARFORTBILDNING

THE MISEDUCATION 
OF CAMERON POST 

SKOLBIO

BOKNING, PRISER & INFORMATION

Kom till Zita och se film med era elever! Kontakta gärna Zitas 
filmpedagoger för filmtips! För aktuella filmer och information    
www.zita.se/skola/skolbio 

SKOLBIOERBJUDANDE! 
Ta med era elever på ordinarie eftermiddags- & kvällsvisningar. 
Skolklasser med fler än 10 personer betalar 85 kr/person.   
OBS! Lärare bör boka platser på vår internetbokning www.zita.se  

BOKNING Film & samtal, filmföreläsning, Skapande skola, skolbio 
samt lärarfortbildning kontakta Zitas filmpedagog Anna Söderberg
anna@zita.se 08-54527252 / 0739701582 
 
PRISER
Film & samtal: 1 klass betalar 3 500 kr, 2 klasser 5 500 kr. 
Filmföreläsning: 85 kr/elev. Dock minst 2500 kr. Max 45 personer.  
Skolbio: 4500 kr. Max 140 personer. 
Alla priser är exkl moms (25 %).

ADRESS Birger Jarlsgatan 37, 11145 Stockholm. 
T-BANA Östermalms torg eller Hötorget. 
INFORMATION OM TILLGÄNGLIGHET www.zita.se

Boka fortbildning och temadagar på Zita! Vi kan erbjuda en  
fördjup ning, t ex utifrån en särskild film eller ett tema, och ge tips  
om hur ni kan använda film i undervisningen. Vi kommer även till er 
skola och håller i fortbildning och temadagar.  Vi kan skräddarsy en 
hel- eller halvdag enligt era önskemål.  
Pris enligt överenskommelse.

SKAPANDE SKOLA

LÄRARFORTBILDNING

FILM & SAMTAL och 
FILMFÖRELÄSNINGAR  
passar utmärkt inom ramen  
för Skapande skola för åk 4–9. 

3 FILMER & SAMTAL:  
Våra filmpaket är särskilt 
framtagna för Skapande skola. 
Eleverna ser och diskuterar  
tre filmer utifrån ett tema: 
”Genus och identitet”; 

”Gränser och flykt”; ”Demokrati och mänskliga rättigheter”; ”Filmens 
språk: animation, dokumentär och spelfilm” samt ”Jorden runt”  
där vi visar filmer från olika kontinenter/språk.

Vi kan även skräddarsy paket enligt era önskemål och vi besöker gärna 
er i klassrummet. Tveka inte att höra av er med frågor och idéer!
För mer info om Skapande skola se: www.zita.se/skapande-skola



Filmen visas på Zita. Efter filmvisningen samtalar vi om filmens 
formspråk, tematik och budskap. Film & samtal omfattar ca 2 tim  
och 30 min exkl rast.

BLOD, SKRÄCK & TÅRAR
Vi tittar på hur skräck skildrats 
under filmens historia fram  
till idag. Vilken funktion har  
skräck berättelser i vårt samhälle?  
Har varje tid sitt monster?  
Och hur påverkas vi av våld  
och skräck i rörliga bilder?  
Åk 9 & gymnasiet

ATT FÅNGA VERKLIGHETEN – 
DOKUMENTÄRFILM
Vad menas med dokumentär-
film? Vi ser på filmklipp från 
dokumentärfilmens historia  
och diskuterar hur verklig - 
heten skildras i olika typer av  
doku mentärer. Vad är skillnaden 
mellan dokumentärt och fiktivt 
berättande?   
Åk 8–9 & gymnasiet

MACHOMÄN & MADONNOR – 
KVINNOR OCH MÄN I MEDIA
Vi möts varje dag i medierna 
av stereotypa bilder av kvinnor 
och män där det finns outtalade 
förväntningar och könsmönster. 
Hur påverkas vi av den normen? 
Vilka drivkrafter har en kvinna? 
Vad är viktigt för en man   
Åk 8–9 & gymnasiet

FRÅN KÖRKARLEN  
TILL GRAVITY
Föreläsningen handlar om 
formspråk och de filmiska 
berättargreppen. Vi talar  
om filmgenrer och filmens 
utveckling från stumfilm till 
animerade 3D-filmer.  
Åk 6–9 & gymnasiet 

DEMOKRATI, MAKT & MEDIER 
Välinformerade väljare är  
centralt för en demokrati.  
Vilken roll spelar medierna  
i en demokrati? Med Internet 
har medierna förändrats i 
snabb takt. På nätet sprids 
propaganda och falska nyheter 
samtidigt som en ny form 
av “medborgarjournalistik” 
har uppstått. Hur påverkas 
demokratin?  
Åk 9 & gymnasiet

PROGRAM FÖR SKOLAN 
VÅREN 2019

FILM & SAMTAL 

FILMFÖRELÄSNINGAR

HJÄLTENS RESA 
Vad är en hjälte? Hur speglar 
hjältar sin tids normer och 
ideal? Vad är en myt? Utifrån 
filmklipp tittar vi på hur hjältens 
äventyrliga resa har utvecklats 
från muntligt berättande till 
fiktionsfilm. Åk 6–9 & gymnasiet

ZITAS FILMPEDAGOGIK FÖR ÅK 4–9 OCH GYMNASIET

THE MISEDUCATION  
OF CAMERON POST       
Desiree Akhavan, USA,  
2017, 91 minuter.
Den 16-åriga Cameron blir en 
kväll ertappad av sin pojkvän 
när hon har sex med en tjej. 
Hon skickas till ‘God’s Promise’, 
ett konverteringsläger där man 

“botar” tonåringar från deras homosexualitet. I den märkliga miljön 
finner hon en ny familj bland de andra konvertiterna. Cameron 
accepterar möjligheten till förändring, tills en händelse får henne  
att inse vilken hjärntvätt de utsätts för och vilket stort övergrepp det 
är att tvingas trycka undan sin sanna identitet. En lågmäld film om 
familj, lojalitet, vänskap, religion och normer. Baserad på romanen 
med samma namn. Åk 8–9 & gymnasiet  

DET HÄR ÄR VÅR VÄRLD       
Ga-Eun Yoon, Sydkorea,  
2016, 95 minuter.  
Elvaåriga Sun är utstött i skolan 
och tillbringar största delen av 
sin tid ensam. På sommarlovet 
träffar hon äntligen en kompis. 
De blir bästa vänner och blir 
förtroliga med varandra. Men när 

skolan börjar blir Sun utfryst igen. Sun och hennes sommarlovskompis 
startar en kamp mot varandra, där de gör varandra mer illa än vad de 
nog innerst inne vill. En gripande film om mobbing och utanförskap, 
klasskillnader och en längtan efter att bli accepterad för den en är.  
Åk 4–8.

DEN TYSTA REVOLUTIONEN    
Lars Kraume, Tyskland,  
2018, 111 minuter.
Östberlin 1956. Theo och Kurt 
tar tåget till Västberlin, officiellt 
för att besöka morfars grav, 
men i själva verket för att gå 
på bio och spana på tjejer. 
En journalfilm från upproret i 

Budapest blir ett politiskt uppvaknande. I skolan initierar de en tyst 
minut i solidaritet med det ungerska folkets protest mot sovjetiskt 
förtryck. Reaktionen låter inte vänta på sig. Eleverna anklagas för 
att vara kontrarevolutionära. Nu ställs klassen på prov. Stå upp 
tillsammans i solidaritet, eller avslöja sina kamrater? En spännande 
verklighetsbaserad film om totalitära ideologier och propaganda, 
civilkurage, lojalitet och grupptryck. Åk 9 & gymnasiet

www.zita.se/skola

FILM & SAMTAL och FILMFÖRELÄSNINGAR passar för åk 4–9 och gymnasiet. De är upplagda som samtal och stor vikt  
läggs vid elevernas aktiva medverkan. Våra teman är ämnesöverskridande och passar såväl för svenska, samhällskunskap  
och bild, som för historia, religion, filosofi och psykologi. För mer information, se www.zita.se/skola

Filmföreläsningen hålls i biografsalong.  
En filmföreläsning tar ca 2 tim exkl rast.

Vi rekommenderar också Film & samtal av AMATÖRER och 
SAMEBLOD. För mer info se: www.zita.se/skola-film-samtal

VAD SKA FOLK SÄGA      
Iram Haqs, Norge, 2017,  
106 minuter.  
Sextonåriga Nisha bor i Oslo 
och lever ett dubbelliv. Hemma 
följer hon familjens pakistanska 
traditioner, men med sina vänner 
lever hon ett vanligt norskt 
tonårsliv. När hennes pappa 

kommer på henne med att ha en pojkvän, skickas hon till Pakistan – 
ett land där hon aldrig tidigare varit. Berättelsen är baserad på  
regissören Iram Haqs egna erfarenheter. En modig film om heders
förtryck, klass, kulturkrockar och försoning. Åk 8–9 & gymnasiet.


