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SKOLBIO

BOKNING, PRISER & INFORMATION

Kom till Zita och se film med era elever! Folkets Bio har en mängd  
filmer 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, 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: 95 kr/elev. Dock minst 2 850 kr. Max 45 personer.  
Skolbio: 5 500 kr. Max 140 personer 
Alla priser är exkl moms (25%).

ADRESS Birger Jarlsgatan 37, 11 145 Stockholm. 
T-BANA Östermalms torg eller Hötorget. 
INFORMATION OM TILLGÄNGLIGHET www.zita.seKom 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.

För mer info se: www.zita.se/skola-fortbildning

FILM SOM PEDAGOGISKT MATERIAL

LÄRARFORTBILDNING

I dagens allt mer bildcentrerade värld är förmågan att förstå  
och kritiskt värdera bilder oerhört viktig. Bilderna är så självklara  
i våra liv att vi knappt tänker på dem, därför är det viktigt att bli  
medveten om deras påverkan. Bildning i bild är en kritisk fråga  
för demokratin.

På biografen Zita sätter vi filmen i ett större sammanhang.  
Vi driver sedan 1989 filmpedagogisk verksamhet. Filmens formspråk 
och berättande samt frågor om skolans värdegrund är i fokus. 
Vi diskuterar normkritik, identitet, genus, jämställdhet, mediekritik, 
demokrati och mänskliga rättigheter. 

På Zita möter barn och unga filmer från världens alla hörn  
och från alla möjliga språkgrupper. Genom filmen öppnar sig världen. 
Att förstå världen är att förstå sig själv, och filmupplevelsen gör det 
möjligt. Vi gör något mer av filmupplevelsen.



Filmen visas på Zita. Efter filmvisningen samtalar vi om filmens  
formspråk, tematik och budskap. Samtalet tar ca 45–60 minuter

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-
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  
filmens formspråk och de film-
iska berättargreppen. Vi talar  
om filmgenrer och filmens  
utveckling från stumfilm till 
dator 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. Hur påverkas demo-
kratin? Åk 9 & gymnasiet

PROGRAM FÖR SKOLAN 
VÅREN 2020

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

AND THEN WE DANCED       
Levin Akin, 2019, Sverige,  
Georgien, 105 min.
Merab har dansat sedan barnsben 
i och drömmer om en plats i den 
georgiska nationalensemblen. Hans 
tillvaro vänds upp och ner när den 
karismatiske Irakli en dag ansluter till 
kompaniet och blir hans största rival, 

men även hans största åtrå. Nu står Merab inför valet om han ska följa 
sitt hjärta och bryta sig loss från den konservativa miljö han befinner 
sig i och därmed riskera att förlora allt han har kämpat för. 
Vi diskuterar könsnormer, särskilt maskulinitet, dans och  
traditioner. Åk 8–9 & gymnasiet  

THEY SHALL NOT GROW OLD
Peter Jackson, 2018, Storbritannien, 
Nya Zeeland, 99 min. 
Oscarbelönade Peter Jackson har 
med hjälp av nyrestaurerade stumma 
arkivfilmer gjort en gastkramande 
autentisk dokumentärfilm om första 
världskriget. Filmens berättarröster är 

krigsveteraner från kriget, inspelade på 60-talet. Repor och smuts har 
tagits bort och tempot har saktats ner så att människor rör sig i normal 
takt. Filmen har färglagts och tal och ljudeffekter har lagts till.
Vi diskuterar hur modern teknologi lyckats skapa autenticitet,  
hur ett arkivmaterial som är propaganda kan användas och vad 
historia är, hur vi gör historia och vems historia som berättas.  
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

SHOPLIFTERS      
Hirokazu Kore-eda, Japan, 2018, 
121 min.  
Efter en av sina snattningsrundor 
tillsammans med sin son upptäcker 
Osamu en ensam flicka som står och 
fryser i kylan. De tar hand om henne 
och släpper in henne i sin familj.  
En familj som trots att de är fattiga 

och knappt har mat för dagen ser till att må bra tillsammans. Men en 
oväntad händelse avslöjar dolda hemligheter och sätter deras sam-
manhållning på hårda prov. Shoplifters vann Guldpalmen 2018 för 
Bästa film.
Vi diskuterar utanförskap och gemenskap, vad en familj är  
och vad som egentligen binder en familj samman.  
Åk 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 upp-
roret 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


