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Aktuella utbildnings- och spelfilmer  
att strömma – direkt i klassrummet

Utbildningsfilm Spelfilm Spelfilm plus

vår streamingtjänst ger er 
det bästa från de största
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välkommen till film och skola!
Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med ett brett utbud av  
både utbildnings- och spelfilm med tillhörande lärarhandledningar.

En strömmande helhetslösning för skolan
Med Film och Skola får din skola en helhetslösning med 
strömmande utbildningsfilm och spelfilm, med stor bredd 
och hög kvalitet.  

Ambitiösa handledningar
Till alla utbildningsfilmer och till utvalda spelfilmer, finns  
lärarhandledningar med fakta, övningar och diskussions- 
frågor. Som lärare kan du också förbereda diskussioner  
och analyser genom att skapa klipp ur filmen.

Utbud med kvalitet och bredd
Våra utbildningsfilmer kommer från leverantörer som SVT, 
BBC, svenska filmare och utländska läromedelsproducen-
ter. Våra spelfilmer kommer från såväl amerikanska stora 
filmbolag som välkända nordiska filmbolag. Dessutom köper 
vi även in film från filmfestivaler – allt för att åstadkomma ett 
framtida utbud med ännu större kvalitativ bredd.

Enkel att använda och fantastisk support
Med Film och Skolas årslicenser för utbildningsfilm  
och spelfilm kan du titta på hur många filmer du vill utan 
leveranstider och upphovsrättsproblem. Filmtjänsten via 
webben är lättöverskådlig och enkel att använda. Nya  
filmer finns oftast tillgängliga i HD.

Utbud som ständigt uppdateras 
På vår filmtjänst finns redan ett mycket stort utbud att  
botanisera i och antalet filmer kommer dessutom att växa 
och uppdateras löpande, tack vare våra fasta avtal med  
de flesta och största filmbolagen.

Upphovsrätten 
För en skola innebär ett samarbete med oss att du följer 
upphovsrättslagen. Upphovsmännen får betalt för sitt  
arbete och kan fortsätta producera film av hög kvalitet.

”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

Anmäl dig snabbt och smidigt till alla våra tjänster  på vår hemsida www.filmochskola.se  –  Välkommen!
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översikt och priser
Film och Skola – utbildningsfilm: Här finner du över 1000 filmer, anpassade för 
skolans ämnen, med ambitiösa lärarhandledningar vilka har koppling till läroplaner 
och ger förslag på uppgifter och diskussioner. Prova i en månad utan kostnad!  

Film och Skola – spelfilm: Erbjuds kunder med Swedish Film Licens Avtal. Filmurvalet 
består av många intressanta, tankeväckande och sevärda titlar, från såväl välkända 
inhemska som internationella filmbolag, vilket ger både kvalitet och bredd.

Film och Skola – spelfilm plus: Erbjuds kunder med Swedish Film Licens Avtal. 
Relevant, intressant utbud, med filmer speciellt utvalda för barn och unga. 

Film och skola
utbildningsfilm

Film
 och skola utbildningsfilm

Film och skola
spelfilm

Film och skola
spelfilm plus

Film och skola
utbildningsfilm

swedish film licens
Obligatorisk för de två  

ovanstående alternativen

Fr. 2 175 kr skola/år

Strömmande 
spelfilm, allt  

mellan Bamse 
och Batman

19 kr elev/år

Strömmande  
utbildningsfilm 
för grundskolan

29 kr elev/år

Strömmande  
utbildningsfilm 
för gymnasiet

29 kr elev/år

Grund- och 
gymnasie

35 kr 
elev/år

Strömmande 
spelfilm, särskilt 
utvalt sortiment 

9 kr elev/år

OBS! Samtliga priser är angivna exklusive moms. Detaljerad information om samtliga tjänster framgår av filmochskola.se.

Anmäl dig snabbt och smidigt till alla våra tjänster  på vår hemsida www.filmochskola.se  –  Välkommen!
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– både spelfilm och utbildningsfilm.

Swedish Film AB, Film och Skola, Box 6014, 171 06 Solna, tel: 08-445 25 50, fax: 08-445 25 60 E-post: info@filmochskola.se, www.filmochskola.se

Film och Skola är ett varumärke inom Swedish Film, som sedan 1947 är en distributör av filmer 
för visning i grupp inom det institutionella rättighetsområdet. Med det menas filmvisningar som 
inte är på biograf eller i privata hem.

Swedish Film är ledande distributör i Sverige inom det institutionella området och har avtal med 
de flesta amerikanska stora filmbolagen som Disney, Fox, Paramount och nordiska filmbolag 
som SF och Nordisk Film. Därutöver köper vi även in film från filmfestivaler – allt för att åstad-
komma ett framtida utbud med ännu större kvalitativ bredd.

Andra varumärken inom Swedish Film är Filmo och Cinebox, som är två väletablerade aktörer, 
vars program nu finns här på Film och Skola. Vi samarbetar bland annat med SVT, BBC, fristående 
filmare och TV-bolag över hela världen.

Läs mer om vårt utbud av tjänster på www.swedishfilm.com


