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Utbildningsfilm för skolan

OM ALLT VORE PÅ RIKTIGT
Josef har en bok. I den skriver han ned
allt han önskar att han hann göra.
Josef är 14 år och har obotlig cancer.
Omgivningen reagerar med bestörtning, men inte Josef. Han har sin bok,
sina fotbollsdrömmar och sin vän
Göran, en vän som bara han kan se
och ibland drömmer Josef att han står
på sjukhusets tak i sin hemmagjorda
stålmannendräkt.
Ämne: Värdegrund, Etik, Svenska
(berättarteknik)
Ålder: Barntillåten
Längd: ca 35 min

EXISTENTIELLA FILMTIPS
Att leva innebär också att möta svårigheter. Hur kan vi leva och värdesätta det vi har
och göra så att andra också kan få ut så mycket som möjligt av sina liv?
Alla människor behöver ibland prata om livets
svåra stunder men hur ska man börja? Film kan
då vara ett bra hjälpmedel. Den prisbelönade
kortfilmen Om allt vore på riktigt är ett exempel
på det. Med ett fantasifullt berättande visar den
vikten av att att värdera varandra och livets alla
stunder vare sig man är sjuk eller frisk, ung eller
gammal. Detsamma gäller den fina spelfilmen
Robin & Adam. Den handlar om Robin som förlorar
sin pappa, men som får hjälp i sorgen av den fina
vännen Adam. Vi rekommenderar också varmt den
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Kristallenbelönade filosofiska serien Snoffe, döden
och jag om förlusten av ett husdjur och Eva Funcks
prisbelönade program om begravningstraditioner
inom olika religioner, se nästa sida.

LIVET OCH DÖDEN
ROBIN & ADAM
En dag flyger Robin modellflygplan
tillsammans med sin pappa. Nästa dag
är han borta. När pappan plötsligt dör,
försöker Robin hantera sin sorg tillsammans med bästa vännen Adam som
försöker hjälpa till. En fin och enkel
historia om att kunna leva vidare efter
ett möte med döden, berättad utifrån
barns perspektiv.
Ämne: Värdegrund, Etik, Svenska
(berättarteknik)
Ålder: från 10 år
Längd: ca 26 min
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EVAS SUPERKOLL: BEGRAVNINGAR
Hur ser muslimska, judiska och
andra begravningar ut? Eva berättar om olika sätt att ta hand om de
döda.
Programmet har vunnit Kristallen
år 2008.
Programmet ingår på denna DVD:
Säsong 2:
Del 13: Nyheter
Del 14: Begravningar
Del 15: Myndighet
Del 16: Barnkonventionen

Ämne: Samhällskunskap
Ålder: från 7 år
Längd: ca 13 min/avsnitt

EVAS SUPERKOLL: SPÖKEN OCH
DÖDEN
Eva berättar om varför vi tror på
spöken, vad en själ är för någonting
och hur vi bearbetar döden.
Programmet ingår på denna DVD:
Säsong 1:
Del 16: Bellman
Del 17: Ordhistoria
Del 18: Spöken och döden
Del 19: Svenska flaggan
Del 20: Midsommar

Ämne: Svenska, Samhällskunskap
Ämne:
Ålder: från 7 år
Ålder:
Längd: ca
8 min/avsnitt
Längd:
8 min/avsnitt

EVAS SUPERKOLL: HALLOWEEN
Varför firar vi den keltiska högtiden
Halloween och varför har vi en dag
som heter Alla helgons dag? Och
varför går många till kyrkogården
och tänder ljus på Allhelgonahelgens söndag som också kallas Alla
döda själars dag?
Programmet ingår på denna DVD:
Säsong 1:
Del 6: Bokstäver
Del 7: Dop och namngivarkalas
Del 8: Ordspråk
Del 9: Halloween
Del 10: Slang & svärord.
Ämne: Svenska, Samhällskunskap
Ålder: från 7 år
Längd: ca 8 min/avsnitt

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

SNOFFE, DÖDEN OCH JAG - VAD ÄR
DÖDEN?
Stellas katt Oscar har blivit så
gammal att kroppen inte riktigt
orkar med. Stellas familj blir till sist
tvungna att ta beslutet att avliva
Oscar. Stella begraver katten Oscar i
trädgården.
Programmen har vunnit Kristallen i
kategorin årets barn- och ungdomsprogram 2013.
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Ämne: Sorg och död, Hälsa och vård
Ålder: Barntillåten
Längd: 14 min

SNOFFE, DÖDEN OCH JAG - KAN
MAN FÖRBEREDA SIG FÖR DÖDEN?
Elisabeths hamster Kirre är nästan
tre år gammal och kommer snart att
dö. Går det att förbereda sig för att
någon man älskar ska dö? När Kirre
har dött låter Elisabeth kremera honom och tänder ljus på sitt rum.
Programmen har vunnit Kristallen i
kategorin årets barn- och ungdomsprogram 2013

Handledning finns

Ämne: Sorg och död, Hälsa och vård
Ålder: Barntillåten
Längd: 14 min

SNOFFE, DÖDEN OCH JAG - VART
TAR MAN VÄGEN NÄR MAN DÖR?
Davids hamster Ludde har blivit
sjuk och kommer att dö. David tror
att Ludde kan komma att återfödas
i en annan kropp. David och hans
mamma tvingas ta beslutet att
avliva sin hamster. Sedan ordnar
David en minnesstund på en äng.
Programmen har vunnit Kristallen i
kategorin årets barn- och ungdomsprogram 2013.
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Ämne: Sorg och död, Hälsa och vård
Ålder: Barntillåten
Längd: 14 min

Cinebox • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.cinebox.se

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

DVD-ERBJUDANDE! LIVET OCH DÖDEN - Köp alla och spara 1200 kr.

1-4 filmer kostar 800 kr/st • 5-7 filmer 700 kr/st • Köper du alla 8 filmerna kostar de 650 kr st.

LIVET OCH DÖDEN
......st Art.nr. DF146SI

Om allt vore på riktigt

800 kr

......st Art.nr. DF373SI

Robin & Adam

800 kr

......st Art.nr. CIN1390

Evas superkoll - Begravningar (samlingsdvd)

800 kr

......st Art.nr. CIN1385

Evas superkoll - Spöken och döden (samlingsdvd)

800 kr

......st Art.nr. CIN1383

Evas superkoll - Halloween (samlingsdvd)

800 kr

......st Art.nr. CIN1567

Snoffe ... - Vad är döden?

800 kr

......st Art.nr. CIN1568

Snoffe ... - Kan man förbereda sig för döden?

800 kr

......st Art.nr. CIN1569

Snoffe ... - Vart tar man vägen när man dör?

800 kr

......st

ALLA 8 FILMER

(ord pris 6400 kr)

•

3 sätt att beställa:

Abonnera på Film och Skola
(strömmande)

•

Önska filmerna via din AVmediacentral (strömmande)

•

Beställ DVD direkt från
Cinebox/Swedish Film, se
adress nedan

Priser är exkl. moms och frakt och
gäller för enskild skola. Samtliga
filmer har institutionella rättigheter
för skolan.

5200kr

650 kr/film

Så här enkelt beställer du:
• E-post: ann.nordstrom@cinebox.se • Ring: Ann Nordström 08-509 025 63 eller vxl 08-445 25 50
• Posta till: Cinebox • Box 6014 • 171 06 Solna

Skola ................................................................................................................................
Leveransadress .................................................................................................................
Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Fakturaadress ...................................................................................................................
Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Telefon ......................................................
Datum . .....................................................
E-post ......................................................................................................................................
Namn .......................................................................................................................................
Underskrift . .............................................................................................................................

fritt en månad!

Cinebox - en del av Swedish Film AB

Strömmande film
direkt i klassrummet

Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.cinebox.se • ann.nordstrom@cinebox.se

www.filmochskola.se

