
 

Skolbio
- Att förstå världen genom film!



Barn och unga ägnar allt mer tid åt att se på rörlig bild i sina mobil- 
telefoner, iPads och datorer men det finns ändå många som sällan 
eller aldrig varit på en biograf. Skolbion ger barn och ungdomar möj-
lighet att tillsammans se filmen i det rum där den är tänkt att upple-
vas med optimala förutsättningar för ljud och bild.   
  

Vi tar i denna skrift utgångspunkt i vår egen region; Kalmar, Kronobergs och Blekinge 
län. Vi vill ge dig som är pedagog, skolledare eller tjänsteman inom kultur och skola 
inspiration och kunskap om hur du kan arrangera och organisera skolbio.  
  
Vi visar på möjligheter till samarbete mellan skola och biograf. Filmupplevelser ger nya 
perspektiv, utmanar och berör. Utifrån en gemensam upplevelse kan vi prata om det 
samhälle vi lever i. För dig som pedagog öppnar sig oändliga möjligheter att inkludera 
och engagera dina elever i lärande genom att se, prata och göra film.

     

     

Johan Mardell

Verksamhetsledare Filmregion Sydost

    

Filmupplevelser ger  
nya perspektiv

 



FILMERNA VISAS PÅ BIOGRAF UNDER SKOLTID
Biografen är en plats som är särskilt anpassad för filmvisning, där du får bästa möjliga  
förutsättningar för en kvalitativ upplevelse. Film i klassrummet, i en aula eller på andra 
platser kan vara ett komplement till skolbio. 

MÅLGRUPPEN ÄR BARN OCH UNGA 
Filmerna visas i ett pedagogiskt sammanhang för elever på förskola, grundskola,  
gymnasium, särskola eller inom annan utbildning. 

SKOLBION DRIVS AV KOMMUNEN 
Skolbio drivs som en verksamhet av en ansvarig förvaltning på kommunal nivå. Den  
kan också drivas av en annan aktör, på uppdrag av kommunen. Ofta ligger skolbio i  
kultursamordnarens eller kultursekreterarens uppdrag, om det inte finns en särskild  
skolbiosamordnare i kommunen.

ALLA ERBJUDS SAMMA MÖJLIGHET TILL SKOLBIO 
Skolbio erbjuds alla barn och unga inom alla skolformer, på ett demokratiskt sätt.  
Kan kommunen inte erbjuda alla elever skolbio, till exempel under ett läsår, sker urvalet  
på ett strukturerat, rättvist och transparent sätt som gör att alla elever får samma  
tillgång till skolbio i ett längre perspektiv. 

SKOLBIO ÄR EN BASVERKSAMHET I KOMMUNEN  
Skolbio är en kontinuerlig basverksamhet som finansieras av kommunen helt eller delvis. 
Den är regelbunden, synlig och återkommande varje läsår. 

ARBETA FILMPEDAGOGISKT KRING FILMERNA  
Filmerna som visas på skolbio är noga utvalda både vad gäller kvalitet och teman som 
passar målgruppen. De kompletteras ofta med handledningar för att inspirera till arbete 
kring filmen i klassrummet.

Vad är skolbio?

FILM PÅ BIO PÅ SKOLTID
Skolbio är en kommunal verksamhet där  
unga ser film på biograf under skoltid.  
Filmerna är särskilt utvalda för målgruppen  
och ofta arbetar man kring filmens tema  
både före och efter visningen.



REGION 
Skolbio och film bör ha en självklar roll i kulturplaner och regionala skolkulturstrategier. En regional  
modell eller garanti som omfattar även skolbion är en viktig grund för ett framgångsrikt arbete. 

KOMMUN OCH SKOLOR 
Det är en stor fördel om det finns en skolkultursamordnare/skolkulturgrupp där lärare och andra före- 
trädare för skolan finns med, gärna även elever. Dessa ordnar det som behövs inför visningarna;  
förankrar filmen hos berörda lärare, delar ut filmhandledningar och bokar eventuella transporter. 

BIOGRAF 
Biografen beställer film hos en distributör och ser till att allt är klart för visning när eleverna kommer.  
Det kan även finnas möjlighet att arrangera t.ex. regissörssamtal på plats eller via nätet. Ha gärna en  
dialog med biografpersonalen om aktuell skolbiorepertoar. 

FILMREGION SYDOST 
Filmregion Sydosts filmkonsulenter är en regional resurs som finns som ett stöd i processen att starta  
upp eller utveckla befintlig skolbio-organisation i din kommun. Filmregion Sydost kan bistå med: 

 Nätverk och erfarenheter från andra skolor och kommuner i sydost.

 Råd om aktuell skolbiorepertoar och möjlighet att i förväg se filmer via nätet. 

 Ekonomiskt stöd för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Stödet kan gå till att bekosta besök i  
 andra kommuner, deltagande på konferenser eller barn- och ungdomsfilmfestivaler samt  
 fortbildning i din egen kommun, exempelvis kring filmsamtal. 

 Stöd och bollplank i processen att söka Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och  
 ungdom från Svenska Filminstitutet.

Vem gör vad?OM FILMREGION SYDOST    
 
Filmregion Sydost är ett av nitton regionala resurscentrum  
för film i Sverige och verkar på uppdrag av Region Blekinge,  
Region Kronoberg och Region Kalmar län, med statligt stöd  
genom kultursamverkansmodellen.  
 
Filmregion Sydost ska stärka filmen och den rörliga  
bildens ställning och utveckling i sydostregionen. 



Att boka en biografsalong kostar mellan 1500 kr och 4000 kr beroende på biografägare och 
ort. Till detta tillkommer en filmhyra som ligger på 1500 kr till 3000 kr per visning beroende 
på vilken distributör som har visningsrätten på aktuell film. Normalt erbjuder distributören ett 
enhetspris för en så kallad sluten visning. Det finns även biografer på större orter som tar betalt 
per elev. För skolor utanför tätorten finns oftast ett behov av buss för att ta sig till biografen.

Blekinge, Kronoberg och Kalmar län är ett biograftätt område med drygt 40 biografer och minst 
en biograf i varje kommun. Många av dessa är belägna i ett Folkets Hus på en mindre ort.

 
SÖK STÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET  
Svenska Filminstitutet har sedan många år ett stöd till kommunalt finansierad verksamhet,  

i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa  
filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stödet kan gå till exempelvis filmvisning på biograf för barn och ungdomar, utforska filmarvet, 
utveckling av filmpedagogisk verksamhet, kompetensutveckling av personal och insatser som 
främjar barns och ungdomars eget skapande.

Stödet kräver en egen insats. Det kan vara en god idé att som egen insats ta en del av en  
tjänst för arbete med skolbion. Då har man redan från början strukturen på plats och har  
bättre möjligheter att kunna arbeta långsiktigt med skolbion även efter att stödperioden  
från Svenska Filminstitutet är slut. Stödet söks för ett år i taget och som mest i tre år. 

En billig kulturform
Att se film på biograf är i regel en billig kulturform. Kostnader för att 
arrangera skolbio består oftast av biografhyra, filmhyra och transport. 



Amerikansk barn- och ungdomsfilm får ofta stor spridning på de stora  
biografkedjorna och blir senare tillgänglig för skolbio, men många filmer  
på repertoaren har haft en blygsam resa på biografen eller enbart köpts  
in av en distributör för visning som skolbio. Vissa fantastiska filmer är  
med andra ord bara tillgängliga i skolan!  
 
Att det inte går att boka precis vilken biofilm som helst för skolbio har  
bland annat att göra med rättigheter, distribution eller format.  
   

Film för skolbio
Trots att biograferna har digitaliserats och därmed  
möjligheten att distribuera och visa film blivit enklare  
så är det kort livslängd för filmen på biografen.

För att ha koll på aktuell skolbiofilm är det bra att söka upp nedanstående  
aktörer på webben, samt prenumerera på deras nyhetsbrev. Glöm inte bort  
din AV-mediacentral, ta gärna en titt i deras mediekatalog. Där finns många  
bra filmklipp och resurser.  

Biografcentralen har distribution av ett mindre antal skolbiotitlar.

FilmCentrum har en mängd barn- och ungdomsfilm som kan visas både  
på biograf och i skolan samt erbjuder pedagogiska paket.

Folkets Bio distribuerar film för barn och unga.
      
Swedish Film samlar flera distributörers utbud av barn- och ungdomsfilm  
för visning på biograf och i skolan.
      
Svenska Filminstitutet tar kontinuerligt fram filmhandledningar för skolbio,  

Få koll på skolbiofilm!

Varje år tar Svenska Filminstitutet 
fram en mängd filmhandledningar 
till ett antal utvalda titlar.  
 
Det finns alltid ny film från olika 
delar av världen, för alla ålders-
grupper och med olika tematik  
och genre.



Kronoberg, Blekinge och Kalmar  
län har tillsammans hela 65 
salonger och 42 biografer!  
 
Sydost är en av världens kanske 
biograftätaste regioner.

   
Filmfestivaler för barn- och ungdomsfilm utgör en fantastisk  
arena för inspiration och kompetensutveckling om skolbio.  

BUFF Barn och ungdomsfilmfestival i Malmö sker i mars månad  
varje år och erbjuder fantastiska möjligheter att se aktuell film från  
hela världen. Seminarier, work-in-progress, Film i skolan-dag för  
pedagoger.

Göteborgs Filmfestival arrangerar även Filmfestival Prisma  
för barn och unga som äger rum i oktober.     
   
Stockholm Filmfestival Junior pågår i april varje år. 

Filmfestivaler!

Många biografer
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I Kalmar startade kommunen skolbio för alla elever i årskurs 7-9  
under läsåret 2017/2018.  
 
Här finns en tydlig koppling till undervisningen där läsandet av filmen och samtalet  
efteråt knyts till läroplan och kursmål. 

Skolbion läggs till i läslyftets strukturer och syftar till att ge eleverna en ökad förståelse för  
filmens språk. Genom “filmtittarpedagogik” och i samtal med andra elever bidrar skolbion till  
att nå de mål som finns gällande texter som består av rörlig bild, ord, ljud och bild. Centralt  
är samtalet mellan eleverna, att lära av varandra och att utgå från elevernas erfarenheter.

Skolbio i Kalmar är att 
läsa och samtala

I Karlskrona har kommunen drivit skolbio sedan 2017. Alla elever i årskurs 4, 6 
och 8 erbjuds att se skolbio. 
 
För att administrera alla skolbiobokningar har kommunen infört ett digitalt bokningssystem via  
sin webbplats. Här kan lärare och elever se filmtrailers, välja film, datum, få tillgång till filmhand- 
ledningar och ange eventuellt behov av transport.  
 
Sedan 2017 kan samtliga kommuner i Blekinge årligen söka stöd från Region Blekinge för film-
verksamhet i skolan. Det regionala stödet tillsammans med stöd från Svenska Filminstitutet  
har möjliggjort en uppstart och satsning på skolbio i Karlskrona. 

I samband med uppstarten av skolbio arrangerades en inspirationsdag med fortbildning för alla 
kulturombud. Kommunen planerar även för en kommande utbudsdag för film. För att inhämta 
inspiration och se på nya skolbiofilmer åker kultursamordnaren, som ansvarar för skolbio,  
årligen på Barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF) i Malmö.

Inspiration i Karlskrona
DIGITAL



   
Niklas Lundin (Region Kronoberg & Blekinge)  
0733-477 914  
niklas@filmregionsydost.se  

Malin Gustavsson (Region Kalmar Län) 
0733-477 912  
malin@filmregionsydost.se 

Lotta Nyblom  
0733-477 911  
lotta@filmregionsydost.se  
 
Läs mer på www.filmregionsydost.se/pedagog 

Kontakta oss

VISSTE DU ATT...
      
… En mycket liten del av all film som görs får svensk distribution. 2018  
hade 284 filmer premiär på svenska biografer. Av dessa var 10% för  
ungdom och 10% för barn. USA, Sverige och övriga Europa står  
för 95% av utbudet.*
      
 … Film från andra världsdelar kan bidra till att öka förståelsen för  
nya grupper i det svenska samhället. Filmer från olika världsdelar  
är  också viktiga för att alla som bor i Sverige ska finna filmer  
som är angelägna.   
      

Grafisk form: © Filmregion Sydost 2019. Foto: Ida Qvarnström,  
Martin Eneborg, John Schnobrich, Erik Witsö och Natalie Dato.
 
 

* Ur SFI Filmåret i siffror år 2018. 

 


