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SKOLBIO

BOKNING, PRISER & INFORMATION

Kom till Zita och se film med era elever! Folkets Bio har en mängd film-
er från världens alla hörn och från alla möjliga språkgrupper. Kontakta 
Zitas filmpedagoger för filmtips! 

För aktuella filmer och information: www.zita.se/skola/skolbio 

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 3500 kr, 2 klasser 5500 kr. 
Filmföreläsning: 95 kr/elev. Dock minst 2850 kr. Max 45 personer.  
Skolbio:  5500 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

Kom på fortbildning på Zita! Vi kan erbjuda en fördjupning, t ex utifrån 
en särskild film eller ett tema, och ge tips om hur ni kan använda film 
och medier i undervisningen. Vi kan skräddarsy en hel- eller halvdag 
enligt era önskemål. Pris enligt överenskommelse.

SKAPANDE SKOLA

LÄRARFORTBILDNING

Enligt Kulturrådets krav får medel 
från Skapande skola användas 
till filmvisning om det kombin-
eras med filmsamtal med en 
filmpedagog.

FILM & SAMTAL och FILM-
FÖRELÄSNINGAR passar ut-
märkt inom ramen för Skapande 
skola för åk 4–9. De är upplagda 
som samtal och stor vikt läggs  
vid elevernas aktiva medverkan. 

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 fiktionsfilm” 
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 form- 
språk, tematik och budskap. Samtalet tar ca 45 minuter till 1 timme.

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 verkligheten 
skildras i olika typer av doku-
men tärer. 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  
filmens formspråk och de  
filmiska berättargreppen.  
Vi talar om filmgenrer och  
filmens utveckling från stumfilm 
till datoranimerade 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 förän-
drats i snabb takt.  
På nätet sprids propaganda  
och falska nyheter. Hur påverkas 
demokratin?  Åk 9 & gymnasiet

PROGRAM FÖR SKOLAN 
HÖSTEN 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 även-
tyrliga resa har utvecklats från 
muntligt berättande till fiktions-
film. Åk 6–9 & gymnasiet

ZITAS FILMPEDAGOGIK FÖR GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET

KAPERNAUM       
Nadine Labaki, Libanon,  
2018, 121 minuter.
12-årige Zain stämmer sina föräldrar 
för att ha blivit född. Vare sig Zain 
eller hans många syskon hinner med 
att vara barn i den hårda tillvaron som 
papperslös i dagens Beirut, och när 
hans syster gifts bort som 11-åring 

får han nog och rymmer hemifrån. Zains dröm är att hitta en värdig 
tillvaro. Genom överlevaren och hjälten Zain ger filmen även  
de yngsta en kraftfull röst. 

Kapernaum var 2019 nominerad till en Oscar och har vunnit många 
priser. Vi diskuterar: migration, mänskliga rättigheter och filmen 
som verktyg att förändra. Åk 8–9 & gymnasiet  

BLACKkKLANSMAN       
Spike Lee, USA, 2018, 130 minuter.  
Filmen är baserad på en sann historia 
om den svarte polismannen Ron  
Stallworth, som lyckades infiltrera  
Ku Klux Klan i 70-talets Colorado.  
Fast besluten att göra skillnad tar  
han itu med det farliga uppdraget  

att infiltrera och avslöja Ku Klux Klan. Han värvar den judiske kollegan  
Flip Zimmerman till sin hemliga utredning. Tillsammans kämpar de  
för att krossa den extremistiska organisationen. 

BlacKkKlansman ger en skoningslös bild av rasismen i 70-talets 
Amerika som fortfarande är lika relevant. Vi diskuterar: rasismen, 
dess rötter och dess struktur med en särskild blick på filmhistorien. 
Åk 9 & gymnasiet.

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

Filmföreläsningen hålls i biografsalong. Under filmföreläsningen varvas 
filmklipp med diskussion. En filmföreläsning tar ca 2 tim exkl rast.

För mer info se: www.zita.se/skola-film-samtal För mer info se: www.zita.se/skola-filmforelasningar 

PARNING      
Lina Mannheimer, Sverige, 2019,  
91 minuter.  
Naomi och Edvin träffas, blir för-
älskade och en oväntad men intensiv  
relation tar sin början. Men var går  
gränsen mellan kärlek och vänskap – 
och måste den definieras? I filmen  
utspelas kärlek, sex och framtids-

drömmar mitt i en digital revolution där det är lika lätt att träffa en 
partner som att ladda upp en ny selfie på Instagram. 

Parning ger en intim inblick i två unga människors tankar, känslor 
och telefoner. Det blir en nyfiken lek på en gränslös marknad där allt 
är möjligt. Vi diskuterar: den dokumentära filmens form och etik, 
normer och föreställningar om kärlek och relationer samt sociala 
medier. Åk 8–9 & gymnasiet.

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? 

Vi diskuterar: totalitära ideologier och propaganda, solidaritet 
och civilkurage. Åk 9 & gymnasiet


