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Sundsvalls Skolbio deltar i den Nationella Filmveckan

Dröm och verklighet, Kortfilmspaket för förskolan, 30 min

Starka känslor, stora äventyr Kortfilmspaket för F-klass- åk 2, 45 min

Vassa blad, Armas blancas, 2022, Mexico, Mariana Musalem Ramos, åk 3–5

Det lilla gänget,  La petit bande, 2022, Frankrike, Pierre Salvadori, åk 6–8

Six weeks, Hat hét, 2022, Ungern, Noémi Veronika Szakonyi, åk 9–gymn.

Bilder från kortfilmspaketet Starka känslor, stora äventyr; Pojken och elefanten, Att vara systrar och Papirola



INFORMATION om skolbio
Anmälan skickar du till:  
hakan.nordman@sundsvall.se 
Ange i bokningen:  
skola: ...
kontaktperson: ...
antal elever & personal: ...
vilken årskurs: ... 
datum och tid: ...
Information: 
Håkan Nordman, Kultur & museer.
19 21 06, 070‑374 77 20 eller e‑post.

Anmälan senast en vecka före filmens 
visningsdatum, i mån av plats. 
Bekräftelse att du fått plats på 
visningen skickas ut via mejl. 
Först till kvarn-principen gäller. 
Visningarna är gratis.
Visas på Bio Drakstaden, Opalen. 
och Folkan, Matfors. 

Trivselregler för en bra filmupplevelse!
Dryck, godis och annat snacks är inte tillåtna på 
skolbiovisningar. Detta för att vi inte har tillgång till  
städpersonal på dagtid och att det inte är tillåtet 
under skoltid. 

Mobiltelefoner skall förstås vara avstängda för allas 
trivsel. Det handlar om en så enkel sak som att visa 
respekt för varandra. Att blixtra med kameramobil, 
kasta saker på andra elever och att prata oavbru-
tet under en filmvisning är exempel på att inte visa 
respekt för varandra. 
Ett skolbiobesök är att betrakta som lektionstid och 
därför är det läraren som får ansvara för sina elever. 
Om någon/några stör ordningen, tveka inte att som 
lärare/vuxen säga till.

Alla vinner på att man som lärare har klargjort för 
sina elever vad som förväntas av dem under ett 
biobesök. 
Både vilka regler som gäller och vilken film de ska se 
och vad den handlar om.

Varför BUFF vill utlysa Nationell Filmvecka? 
Genom att utlysa Nationell Filmvecka för barn och unga vill BUFF 
belysa filmkonsten och den rörliga bildens unika förmåga att 
engagera, underhålla och framkalla känslor. Vi vill slå ett slag för 
alla de fantastiska filmer som tar sin unga målgrupp på allvar och 
som berättar med ett ungt perspektiv på livet och världen. Fil-
mer som tar med oss till olika kulturer, som låter oss möta olika 
livsvillkor och får oss att förstå oss själva lite bättre. Filmer som 
gör att barn och unga känner sig sedda, representerade, och som 
gör att deras värld känns rikare och mer begriplig. 
 
Var med att: 
- Stärka och belysa filmkonstens betydelse. 
- Tillsammans ge en samlad push för barn- och ungdomsfilmen 
– politiskt, konstnärligt och pedagogiskt. 
- Medverka till att alla i hela Sverige ser film för en ung publik 
under samma vecka.

Några rader om skolbiovisningar, film och läroplanen.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse” står det i läroplanen för grundskolan. 

Att se och samtala om film, liksom om andra konstnärliga och 
kulturella uttrycksformer, är en oslagbar metod för att stimulera 
empati och sätta ord på upplevelser och därigenom stärka inle-
velseförmågan. 

Att arbeta vidare med kreativa och konkreta övningar utifrån fil-
men som uttrycksform är också ett sätt att ”främja elevers all-
sidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare”. 

Eleverna övar då upp sin förmåga till problemlösning och att om-
sätta idéer i handling på ett kreativt sätt, vilket även detta är mål 
i läroplanen.

Vidare ska varje elev kunna använda digitala verktyg och medier 
för att söka kunskap, bearbeta information och kommunicera – 
film är ett bra sådant verktyg som kan användas för att stimulera 
lärande. 

Filmen kan användas för att arbeta med skolans jämställdhets-
uppdrag och för att fördjupa er arbete med FNs deklaration om 
mänskliga rättigheter (och även barnkonventionen). 

I den allmänna läroplanen står det att jämställdhet ska genomsy-
ra all undervisning. Gymnasieskolans läroplan uttrycker tydligt att 
varje lärare ska ”se till att undervisningen till innehåll och upplägg 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv”.

Om kursmålen i samhällskunskap går att läsa: ”I undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som 
berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättighe-
terna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med 
konventionen om barnets rättigheter. 
Film kan användas som en källa till fördjupning om hur förtryck 
och frihetsberövande kan upplevas.



Kortfilmspaket: DRÖM OCH VERKLIGHET
Förskola (3 – 6 år) Kortfilmspaket med fyra filmer, 30 min, utan tal och text
Här får du möta pojken som drömmer om en fotbollskarriär, de två vännerna som blir så arga på varandra men 
ändå behöver varandra för att klara av ett stort problem. Barnet med de livliga drömmarna och djuren som lever 
i jorden och drömmer och kämpar för att alla växterna ska få stanna kvar där de är.

Kålroten
Naeris. 2022, 7 min, Estland, Piret Sigus & Silja Saarepuu 
I trädgårdslandet finns det många djur och småkryp, både 
ovanför och under jorden. Undra hur de upplever det när 
vi människor dyker upp och vattnar och skördar? Finurlig 
animation med härlig musik.
tema: Djur & Natur Odling Samarbete

Visas på Bio Drakstaden torsdag 23/3 kl 9.30
Visas på Opalen, Kvissleby, torsdag 23/3 kl 9.30
Visas på Folkan, Matfors, torsdag 23/3 kl 9.30

Gåsen  (bilden ovan)
L’Oie du plus fort. 2022, 12 min, Tjeckien, Jan Mika
Tänk att vara en känd fotbollsspelare och spela på
stora arenor inför fullsatta läktare! Pojken har denna
dröm, men först måste han vinna matchen mot den
gås som lagt beslag på hans fotboll i trädgården.
tema:Drömmar Rädslor Etik

Mysa
2022, 3 min, Sydkorea, Jung Subin
Tre vänliga monster samlas runt sängen och tröstar
den snyftande lilla pojken. En rolig och trevlig dröm
som kommer få den yngsta publiken att längta efter
att gå och lägga sig.
tema: Drömmar Omsorg Fantasivänner 

Att förlåta
Odpusť. 2022, 8 min, Tjeckien, Alžběta Mačáková Mišejková
Två flickor leker med en boll och blir osams. Irritationen 
gör så de sväller upp likt två ballonger och lyfter hela vägen 
upp till himlen. Hur tar man sig ner nu?
tema: Vänskap Osämja Sagor



Kortfilmspaket: 

STARKA KÄNSLOR, STORA ÄVENTYR
F-klass – åk 2 (6 – 9 år)
Kortfilmspaket med fem filmer, 45 min, fyra filmer utan tal och text, en film med några franska ord/svensk text. 
Fungerar utan dubbning. Mobbning, vänskap, hållbarhet, oberoende och förändring. I dessa fem filmer möter 
du karaktärer som alla ger sig ut på stora äventyr och måste handskas med starka känslor.

POJKEN OCH ELEFANTEN
Le Garçon et l’Eléphant. 2022, 7 min,
Frankrike, Sonia Gerbeaudt
En ny elev i klassen. Till skillnad från de andra har
han ett elefantliknande huvud och en människokropp.
Han ignoreras och retas av de flesta av barnen, men det 
finns en som ger honom en chans. Vad väger tyngst, vän-
skap eller elakheter?
tema: Barndom Mobbning Att passa in

PAPIROLA
Papirola. 2022, 7 min, Spanien, Fabián Molinaro
Åttaåriga Nico kan vika alla saker som om de vore
gjorda av papper. En dag samlar han och viker glatt ihop 
alla saker han gillar i sitt hem medan han förbereder sig på 
en stor förändring i sitt liv. Att lämna något man gillar för 
något okänt är inte alltid så enkelt.
tema:Fantasi Äventyr Förändring

ATT VARA SYSTRAR
Entre deux soeurs. 2022, 7 min, Frankrike,
Anne-Sophie Gousset & Clément Céard
Genom lekrummet och barndomen drar den äldre
systern med sig sin lillasyster. I det fina samarbetet
mellan dem visas kärlek och starka band. Efter att den yng-
re systern fått en ny rullstol kan hon bestämma sin egen 
väg och tar med sin syster på tur.
tema: Systerskap Kärlek Oberoende

MASKINEN OCH MELODIN (BILDEN OVAN)
El Motor y La melodía. 2022, 8 min, Peru, Juan Limo
Mitt i den hotade regnskogen uppstår en osannolik
vänskap i denna peruanska, animerade pärla, som
belyser vikten av att bevara vår natur till tonerna av
smittande flöjtmusik.
tema: Hållbarhet Ekologisk mångfald Vänskap

HÄXFEN
Heksenfee. 2022, Belgien/Bulgarien, 16 min,
Cedric Igodt, David Van de Weyer
Den unga fen Rosemary lever ett tråkigt liv i sagoslottet. 
Hon skulle hellre vara en häxa och få skrika och skita ner 
sig. Hennes mamma gillar inte idén så Rosemary tar sitt 
pick och pack och drar till häxskogen.
tema: Sagor Identitet Uppväxt

Visas på Bio Drakstaden  tisdag 21/3 kl 9.00 och kl 12.00 
Visas på Opalen, Kvissleby, tisdag 21/3 kl 9.00
Visas på Folkan, Matfors, tisdag 21/3 kl 9.00



Långfilm: VASSA BLAD
Åk 3 – 5 (9 – 12 år)
Armas blancas. 2022, 80 min, Mexico, Mariana Musalem Ramos, spanskt tal med svensk text.

Det är en mycket speciell sommar för 10-åriga Valeria som bor med sin familj i Mexico City. Valeria är inkän-
nande och tumlas om av sin första romans, barndomens upplopp och vännens och broderns förbjudna kärlek. 
En solig och vacker coming of age-film för åk 3 och mellanstadiet.

tema: Kärlek Familj Att växa upp

Visas på Bio Drakstaden, onsdag 22/3 kl 9.00 och kl 12.00 
Visas på Opalen, Kvissleby, onsdag 22/3 kl 9.00
Visas på Folkan, Matfors, onsdag 22/3 kl 9.00



Långfilm: DET LILLA GÄNGET
Åk 6 – 8 (12 – 15 år)
La petit bande. 2022, 106 min, Frankrike, Pierre Salvadori, franskt tal med svensk text.

Fyra unga klimataktivister genomför en kupp mot fabriken som förpestar miljön, men ställs inför ett dilemma. 
De behöver utöka sitt gäng med en femte person. Valet faller på Aimé, en mobbad kille som inte har några 
vänner att sladdra för. Men kuppen visar sig ta en oväntad vändning. 

tema: Etik Vänskap Miljö

Visas på Bio Drakstaden, fredag 24/3 kl 8.45 och kl 12.30 
Visas på Opalen, Kvissleby, fredag 24/3 kl 9.00
Visas på Folkan, Matfors, fredag 24/3 kl 9.00



Zsofia är en stor pingistalang och fast besluten om att komma med i landslaget. När hon blir ofrivilligt gravid 
bestämmer hon sig för att adoptera bort barnet. Hon har sex veckor på sig att ångra sig, men allt är inte så 
enkelt när man bor med en alkoholiserad mamma.

tema: Tonårsgraviditet Idrott Identitet

Långfilm: SEX VECKOR
Åk 9 – gymn. (15 – 19 år)
Hat hét. 2022, 96 min, Ungern,
Noémi Veronika Szakonyi, ungerskt tal med svensk text.

Visas på Bio Drakstaden, torsdag 23/3 kl 9.00 och kl 12.00


