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BOKNING, PRISER & INFORMATION

Kom till Zita och se film med era elever! Välj bland en mängd  
filmer från världens alla hörn och från alla möjliga språkgrupper.  
Kontakta gärna Zitas filmpedagoger för filmtips! 

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

BOKNING Film & samtal, filmföreläsning, Kulanpremien, 
övriga subventioner, skolbio samt fortbildning kontakta 
Zitas filmpedagog Anna Söderberg  /  anna@zita.se  
08 545 272 52   /  073 970 15 82 
 
PRISER
Film & samtal: 1 klass betalar 3600 kr, 2 klasser 5000 kr. 
Filmföreläsning: 1 klass betalar 2600 kr.   
Skolbio: 4500 kr.
Alla priser är exkl moms (25 %).

SUBVENTIONER
➜  Skolor i Stockholm stad erhåller Kulanpremien,  

en subvention på 50% vid bokning av FILM & SAMTAL  
och FILMFÖRELÄSNINGAR på biografen Zita.

 
Region Stockholm Kulturförvaltning 
erbjuder skolor i Stockholms län:
➜  En subvention på 50% av filmhyran på vissa filmtitlar  

på biografen Zita. 
➜  En subvention på 50% vid besök av filmpedagog  

i klassrummet.

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

FORTBILDNING

SKOLBIO

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

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

www.zita.se/skola



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 PÅ VITA 
DUKEN
I filmens värld möts vi av stereo-
typa skildringar 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 PARASIT –  
FILMENS BERÄTTARGREPP
Föreläsningen handlar om  
filmens formspråk och de film-
iska berättargreppen. Vi talar  
om filmgenrer och filmens 
utveckling från stumfilm till 
datoranimerade 3D-filmer. 
Åk 6–9 & gymnasiet 

DEMOKRATI, PROPAGANDA  
& SOCIALA 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 
demokratin? Åk 9 & gymnasiet

PROGRAM FÖR SKOLAN 
VÅREN 2023

FILM & SAMTAL FILMFÖRELÄSNINGAR

SKAPANDE SKOLA 

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

OLGA       
Elie Grappe, Schweiz,  
2021, 85 minuter
Ukraina 2013. Det är turbulenta 
tider för både 15-åriga elit-
gymnasten Olga och hennes 
mamma som är journalist. 
Folkets missnöje pyr på Kyivs 
gator och när regimen försöker 
tysta mammans skriverier 
skickas Olga till Schweiz,  

hennes dödas pappas hemland. Samtidigt som spänningarna i  
Ukraina trappas upp utkämpar Olga sin egen strid i ett nytt land.  
Vi diskuterar identitet, civilkurage, yttrandefrihet och auktoritära 
regimer. Åk 9 & gymnasiet 

PLAYGROUND       
Laura Wandel, Belgien,  
2021, 75 minuter
Sjuåriga Nora börjar skolan 
och måste lära sig skolgårdens 
sociala koder. Vilsen och rädd 
söker hon sig till sin äldre bror 
Abel. När hon ser Abel råka  
illa ut tvingas hon navigera  
efter en moralisk kompass  
som aldrig tidigare prövats.  

I periferin anas en och annan vuxen men nere i Noras ögonhöjd är  
det barnens granithårda spelregler som gäller.   
Vi diskuterar grupptryck, vuxnas ansvar, barn perspektivet och 
filmens berättarteknik. Gymnasiet 

ROOKIES:  
LA SECTION HIPHOP
Thierry Demaizère och  
Alban Teurlai, Frankrike, 
2022, 110 minuter 
Dokumentär. På Turgot- 
gymnasiet i Paris utbildas 
elever till professionella  
dansare och förbereds de 
för fortsatta studier. Alla bär 
på sina historier; komplexa 

familje relationer, problem i sin sociala miljö och skolan. Nu ska hip  - 
hopen lära dem omsätta erfarenheter till energi, drivkraft och styrka. 
Vi diskuterar motivation, social bakgrund, klass och den  
dokumentära formen. Åk 7–9 & 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.

Enligt Kulturrådets krav får medel från Skapande skola användas till 
filmvisning om det kombineras med filmsamtal med en filmpedagog. 
FILM & SAMTAL och FILMFÖRELÄSNINGAR passar utmärkt  
inom ramen för Skapande skola för åk 4–9. De är upplagda som  
samtal och stor vikt läggs vid elevernas aktiva medverkan. 
 
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 se: www.zita.se/skola-film-samtal För mer info se: www.zita.se/skapande-skola 

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