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En strömmande helhetslösning för skolan
Film och Skola ger din skola en helhetslösning av ström-
mande utbildningsfilmer och spelfilmer med stor bredd 
och hög kvalitet.   

Kvalitativa handledningar
Till alla våra utbildningsfilmer tar vi fram lärarhandled-
ningar med kopplingar till läroplanen. Handledningarna 
görs av ämneslärare och innehåller filmbeskrivning, öv-
ningar och diskussionsfrågor till filmerna. Även utvalda 
spelfilmer har handledningar som underlättar arbetet 
med filmerna i klassrummet. 

Utbud med kvalitet och bredd
Våra utbildningsfilmer kommer från leverantörer som 
SVT, BBC, svenska filmare och utländska läromedelspro-
ducenter. 

Våra spelfilmer kommer både från stora internationella 
filmbolag och välkända nordiska filmbolag. 

Vi köper dessutom in film från filmfestivaler och filmer 
som är önskade av lärare.

Enkel att använda
Som kund hos Film och Skola kan du titta på hur många 
filmer du vill utan leveranstider och upphovsrättsproblem. 

Tjänsten är lättöverskådlig och enkel att använda. Med 
funktioner som att skapa egna filmklipp och spara aktuella 
filmer passande för din undervisning kan du enkelt förbe-
reda ditt arbete. Vid eventuella problem kan du vända dig 
till vår kunniga support. 

Utbud som ständigt uppdateras 
Utbudet av filmer är stort och antalet utbildningsfilmer 
och spelfilmer uppdateras löpande.  

Upphovsrätten 
För en skola innebär ett samarbete med oss att upphovsrätts-
lagen följs, därmed får upphovsmännen berättigad ersättning 
och kan fortsätta producera film av hög kvalitet.

Allmänna villkor för filmvisning
Denna produkt tillhör Swedish Film AB, som genom distributionsavtal, har rätt till uthyrning av filmer till kunder verksamma 
inom det institutionella rättighetsområdet samt för filmvisning i offentliga miljöer. Kundgrupper/verksamheter där dessa 
filmrättigheter är tillämpliga är t.ex: Buss-, tåg- och flygbolag, passagerarfärjor och handelsfartyg, oljeriggar, detalj- och 
dagligvaruhandel, hotell och restauranger, gym, företag, statliga- och kommunala förvaltningar, föreningar, församlingar, 
fritids- och ungdomsgårdar, skolor, utbildningsanstalter och studieförbund, filmklubbar, museer, bibliotek, mässor, servicehus, 
sjukhus och annan omsorgsverksamhet, kriminalvårdsanstalter, militärförläggningar och liknande verksamheter. 
Filmerna får ej förevisas en betalande publik eller i privata sammanhang. Kopiering av hela, eller delar av produktens ljud- 
eller bildspår, är förbjuden.
OBS! Varningstexten på DVD-skivan är för närvarande felaktig. Vi ber er bortse från detta samt följa de hyresbestämmelser 
som står angivet här ovan.
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© Studio Canal 

14-årige Maik är uppvuxen i en rik och dysfunktionell familj. Hans mamma är alkoholist 
och pappan är enligt sonen en frånvarande idiot.  Maik är kär i en tjej som inte ens verkar 
veta om att han existerar. Precis före sommarlovet börjar en ny kille, Tschick, i klassen. 
Något som liknar vänskap uppstår och plötsligt befinner de sig i en bil tillsammans på väg 
mot ett okänt mål. 

En varm, fartfylld och humoristisk film baserad på den hyllade ungdomsromanen Tschick 
av Wolfgang Herrndorf, som vann pris för bästa ungdomsroman i Tyskland 2011. Boken 
finns idag översatt till svenska.  

Originaltitel: Tschick

Kategori: Komedi/Drama Ålder: Rek för åk 7, 8, 9, gymnasiet 

Filmlängd: 89 min Regi: Fatih Akin Prod.år: 2016

Medverkande: Tristan Göbel, Anand Batbilek Chuluunbaatar, Aniya Wendel, Justina Humpf, Paul 
Busche, Jerome Hirthammer, Max Kluge

Textning: Svenska

Talat språk: Tyska 

Bild: 1,85:1

Goodbye Berlin

Får endast användas i skolan

Kontakta oss för prisförfrågan på www.filmochskola.se

en del  av Swedish Fi lm 

VÄLKOMMEN TILL FILM OCH SKOLA

” Film och Skola har bra utbud som utvecklas hela tiden. Filmerna känns nya 
och är på en rimlig nivå – jag använder dem ofta i undervisningen.  

Thomas Ljung, lärare på Kvarnbergsskolan i Huddinge

Tänk på miljön - hämta foldern digitalt med QR-koden!



    Om tjänsterna
Utbildningsfilm
Över 1500 utbildningsfilmer anpassade för skolans ämnen, samtliga med en lärarhandledning kopplad till läropla-
nerna som ger praktiska förslag på uppgifter och diskussions underlag. Prova tjänsten i en månad utan kostnad!  

Spelfilm
Välj bland närmare 3000 spelfilmer från de stora välbekanta filmbolagen. Här finner du bland annat Astrid Lindgren- 
klassikerna från SF Studios men även filmer med hög aktualitet som Unga Astrid och Sameblod från Nordisk Film.

Spelfilm Plus
På vår plustjänst finns uppåt 300 specialinköpta festivalfavoriter och prisbelönta titlar för barn och unga. Se allt 
från Chaplin och Den lille prinsen till Babblarna. Till många av filmerna finns lärarhandledningar. 

Film och Skola
Utbildningsfilm

PAKET  
KOMPLETT 

PAKET SPELFILM

Film och Skola
Spelfilm

Film och Skola
Spelfilm Plus

Välkända och  
populära filmer  
från etablerade  

filmbolag

+ Swedish Film Licens ingår + Swedish Film Licens ingår

Strömmande  
utbildningsfilm för  

förskolan, grundskolan  
och gymnasiet

Särskilt 
utvalt sortiment  

med klassiker  
och festivalfilm

– Beställ tjänsterna separat eller i förmånliga paket –

Vårt mest förmånliga paket där alla 
tre tjänster + Swedish Film Licens ingår. 

Utbildningsfilm

Spelfilm

Spelfilm Plus

Tänk på miljön - hämta foldern digitalt med QR-koden!

Prova fritt i en månad
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Swedish Film AB, Box 6014, 171 06 Solna
tel: 08-445 25 50, e-post: info@filmochskola.se, www.filmochskola.se

Där kunskap möter fantasi
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