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Utbildningsfilm för skolan

SAMMANHANGSSTYRD
UNDERVISNING
för högstadiet och gymnasiet

Filmo • Tel: 08-445 25 50 • www.filmochskola.se

Vad kan vara mer
sammanhangsstyrt
för en elev än
socialt engagemang?
Har djur rättigheter?

På politikernivå växer frågan om djurs rättigheter. Varför är det en sådan
viktig fråga och vad gör den så aktuell? Finns det lyckliga djur i industrin
för animaliska produkter? Möt människorna bakom kampen om djurens
rättigheter i Europa. Med (varning för) starka scener från köttproduktionen
får vi följa hur aktivister och politiker arbetar för att nå beslutsfattarna
på EU-nivå.
Följ den historiska utvecklingen av den industrialiserade djurhållningen i
köttproduktionen samt hur samhället under 1900-talet påbörjat och nu
avvecklar djurförsök inom forskning och produktutveckling.
Ansvarig utgivare: Sandra Ortíz del Gaiso

Från: 15 år

Språk: Engelska

Svensk distribution: © Filmo, 2018

Längd: 52 min

Filmnr: EDU0030

Produktionsland: Frankrike, 2017

Ämne: Samhällskunskap, biologi och
juridik

Den fula maten

Ur svinnet av ätbara matvaror i distributionskedjan har en kreativ och inspirerande marknad uppstått. Om eleverna aldrig haft en djupare fundering
på urvalsprocessen av mat från producent, via butiker och restauranter,
till konsumenter så ska ni se den här filmen. För konsumenten ser alla
frukter och grönsaker likadana ut och är toppfräscha. Men i verkligheten
sorteras den ätbara och fula maten ut. Dessutom går det att reflektera
över bäst före-datumets påverkan.
Så frågan är: Vart tar den bortsorterade maten vägen?
Ansvarig utgivare: Sandra Ortíz del Gaiso

Från: 12 år

Språk: Engelska

Svensk distribution: © Filmo, 2018

Längd: 29 min

Filmnr: EDU0032

Produktionsland: Sverige, 2017

Ämne: Geografi, biologi och hem- och
konsumentkunskap

LGR 11, kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag:
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska
gestalta och förmedla.”

LGR 11, kap 2. Övergripande mål och riktlinjer:
Skolans mål är att varje elev:
* kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden
grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande
demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

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

”

Vi tycker att det är bra att visa filmen i undervisning för att elever ska få en inblick och
perspektiv på hur det ser ut för många människor, och att det är något fruktansvärt
som borde ändras på. Filmen är välgjord och visar vilka konsekvenser som blir i ett
segregerat samhälle på ett tydligt sätt.
- Josephine, 16 år, om "En delad stad".

Tänk tillbaka till din egen skolgång, de stunder du kände starka
känslor är ofta de stunder du minns. Välj en tidsaktuell dokumentärfilm och låt eleverna inspireras av drivna människor och
journalistik i områden som:
hållbarutveckling, djurhållning, jämställdhet, segregation och
socialt engagemang.

”

Samarbeta gärna över ämnesgränserna för att skapa ytterligare relevans och tyngd bakom filmens innehåll. Samtidigt
berör du delar av ditt ämnes och andra ämnens centrala
innehåll och kursmål. Till varje film finns en lärarhandledning som ger vägledning till vidare arbeten och diskussioner
i klassrummet.

Jobb på kvinnors villkor

Inom de flesta områden har kvinnor alltid fått slåss för att bli betraktade
som lika mycket värda som män. Idag finns det arbetsplatser där jämlikheten inte bara är ett mål utan mer eller mindre verklig.
I filmen får vi besöka jämlika arbetsplatser där kvinnor lyfts, där föräldraledighet inte är ett handikapp. Vi får, med intresseväckande och varierade
klipp, se på kvinnors sociala situation och hur man demonterar fördomarna
som håller kvinnorna tillbaka på jobbet, och samhället i stort.

Ansvarig utgivare: Sandra Ortíz del Gaiso

Från: 13 år

Språk: Engelska

Svensk distribution: © Filmo, 2018

Längd: 52 min

Filmnr: EDU0029

Produktionsland: Frankrike, 2017

Ämne: Samhällskunskap

En delad stad
Från 1965, det år afroamerikanerna fick rösträtt, till idag har afroamerikanernas
förutsättningar i USA som jämställda svängt som en pendel. På 80/90-talet var
integrationen i landet hög och till slut fick landet en svart president. Men hur är
det idag och varför har segregationen ökat?
Elevkommentar till filmen: ”Vi tycker att det är bra att visa filmen i undervisning för
att elever ska få en inblick och perspektiv på hur det ser ut för många människor, och
att det är något fruktansvärt som borde ändras på. Filmen är välgjord och visar vilka
konsekvenser som blir i ett segregerat samhälle på ett tydligt sätt.” Josephine, 16 år.
Ansvarig utgivare: Sandra Ortíz del Gaiso

Från: 11 år

Språk: Engelska

Svensk distribution: © Filmo, 2018

Längd: 53 min

Filmnr: EDU0028

Produktionsland: Frankrike, 2017

Ämne: Samhällskunskap och historia

Lärarhandledningar
med kopplingar till
LGR 11 och GY 11
finns på
www.filmochskola.se

TIPS!
Använd film för uppstart eller avslut av längre projekt för att skapa
intresse och djupare förståelse.
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Så här enkelt beställer du:
•

Abonnera på Film och Skola (strömmande), www.filmochskola.se.
För abonnemangsfrågor kontakta oss på info@filmochskola.se eller ring 08-445 25 50.

•

Önska filmerna via din AV-mediacentral (strömmande) eller kontakta Sandra på Filmo, sandra.ortiz@filmo.se.

•

Användningen av DVD minskar ständigt men vi kan göra undantag om önskemål finns.
För att beställa DVD mejla till sandra.ortiz@filmo.se.

prova en
månad fritt!
Visa strömmande film direkt i klassrummet.

Det här är Film och Skola

www.filmochskola.se

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst för strömmande utbildningsfilm och spelfilm för skolan. Med ett klick når lärare
tusentals filmer samt lärarhandledningar i olika skolämnen, för alla åldrar. Film och Skola fungerar på olika plattformar, oavsett
om du sitter vid en dator, läsplatta eller mobiltelefon. Lärare kan dela med sig av filmtips och ta del av ämneskollegors tips om
skolfilmer.
Besök www.filmochskola.se för att prova fritt en månad.

En strömmande helhetslösning med:
•

1000-tals utbildnings- och spelfilmer

•

Kvalitativa utbildningsfilmer från etablerade varumärken

•

Spelfilmer från de stora bolagen till särskilt utvalda festivalfilmer

•

Lärarhandledningar kopplade till läroplanen

•

Temasidor som gör det lättare att hitta film inom specifika undervisningsområden

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

På Film och Skolas Facebooksida delar vi med oss av filmtips för undervisning och informerar
om Film och Skola som tjänst. Här har du också möjlighet att påverka. Vad vill du se för filmer?
Eller har du tips om hur du arbetar med film i din undervisning som du vill dela med dig av?
Dela engagemanget för film i undervisning tillsammans med oss!

Filmo - en del av Film och Skola samt Swedish Film
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.filmochskola.se • info@filmochskola.se

