
Trailer och studiehandledningar finns på www.cinebox.se

Serien Tänkvärt tar upp välkänd idéhistoria ge-
nom tiderna. Ämnet idéhistoria omfattar i princip 
alla idéer i historien. Där samsas bland annat 
filosofins historia, de politiska idéernas historia 
och vetenskapshistoria.
Den underhållande och informativa serien är 
producerad av filosofen, historikern och förfat-
taren Alain de Botton. De korta programmen och 
användbara teorierna kan hjälpa oss att bättre 
förstå oss själva och omvärlden. 

Att prata om eller fundera kring:

• Vad kännetecknar sann vänskap enligt Aristo-
teles och varför uppfann han retoriken?

• Håller du med Platon om hans tankar om kär-
lek, demokrati och vikten av bra samtal? 

• Visste du förresten att Platon hade intres-
santa tankar om parrelationer?

• Se på livet genom en stoiker eller epikurés 
ögon och fundera på om deras tankar kan 
hjälpa dig i livet.

• Varför, enligt Marx, är inte det kapitalistiska 
systemet bra ens för kapitalister? Och vad har 
förresten hänt när kommunism har genom-
förts i praktiken? 

• Dessutom, vad är egentligen poängen med 
konst, litteratur, filosofi och historia? 

Det och mycket annat kan du diskutera med hjälp 
av serien Tänkvärt och tipsen i alla handledning-
arna!

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

 
 

   

   

 

 
 

   

   

 

 
 

   

   

 

Österländsk filosofi - Buddha
Buddha levde ca 600 och 400 f.Kr. Som en bortskämd 
kungason fick han ett uppvaknande då han efter 29 år i 
palatset såg död och människors lidande. Enligt budd-
hismen kan lidande föra oss samman och sporra oss till 
medlidande och lyhördhet.

Psykoterapi – Sigmund Freud
Alla kan lära sig av tänkaren Sigmund Freuds idéer 
och öppna dörren till sitt inre. Freud hade själv många 
problem i livet och kanske fick han därför insikt om 
andras. Mest känd är Freud för metoden psykoanalys 
och tankar om drömtydning.

Politisk teori - John Rawls
John Rawls är en amerikansk 1900-talsfilosof som 
skapat en modell för att identifiera vad som är orättvist 
och hur det kan lösas. Med boken En teori om rättvisa 
från 1971 frågar oss vilket samhälle vi skulle välja om vi 
måste välja var vi skulle födas. 

Filosofi - Platon
Aten  för 2400 år sedan. Där levde Platon, världens 
första riktiga och förmodligen största filosof. Enligt 
Platon bör du tänka mer och lära känna dig själv, låta 
din älskare förändra dig för att komplettera dig, samt 
reformera samhället genom att fler lär sig filosofi, så 
att fler får kunskap att skilja gott från ont och därmed 
kunna rösta fram bra ledare för samhället.

Österländsk filosofi - Konfucius
Filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i Kina. Han är känd 
för idéer som att ritualer är viktiga, att vi ska vörda 
våra föräldrar och att vi ska underkasta oss hedervärda 
personer. Gammaldags, eller goda råd mot modern 
tanklöshet? Se och lär!

Politisk teori - Karl Marx
Marx föddes 1818 i Trier i Tyskland. Han är känd för sin 
kritik av kapitalismen och tyvärr har idéerna använts i 
vidriga diktaturer, men vad menade Marx egentligen? 
Är kapitalismen instabil och skapar kriser och är vinst är 
ett snofsigt ord för utnyttjande? 

Varför plugga historia?
En del minns historieämnet som tråkigt och kanske 
beror det på att många inte vet vad vi ska ha den till. 
Historia kan vara viktigt för att lösa nutida problem och 
få oss att inse för- och nackdelar med nutiden. Nuti-
dens smala ideal och materialism har till exempel inte 
alltid funnits.

Filosofi - Stoikerna
Stocismen var populär bland slavar och aristokrater i 
det gamla Grekland och Rom under 480 år. Framgången 
anses bero på att den som inte förväntar sig annat än 
elände blir lugn, i stället för att få panik eller bli full av 
ilska. Hopp ansågs avskyvärt för det kan göra dig besvi-
ken. Den romerska författaren Seneca och den kejsaren 
Marcus Aurelius är två kända stoiker. 

Vardagsliv utan religion
Färre och färre är idag troende i västvärlden. Men 
blir livet tomt utan religiösa ritualer? Finns det något 
att lära sig av religionernas traditioner? Kan livet och 
årets gång ramas in utan religiös tro genom att skapa 
regelbunden gemenskap med släkt och vänner på 
annat sätt?

Politisk teori - Adam Smith
Adam Smith föddes 1723 i Skottland och är känd som 
en framstående tänkare inom ekonomi men också för 
idéer utanför det ekonomiska. Smith funderade redan 
då på nutidens dilemma om hur en ekonomi både ska 
kunna generera vinst och vara civiliserad.

Vad är poängen med filosofi?
På gammal grekiska betyder ordet ”filo” kärlek och ”sofia ” 
vishet. Filosofer är vishetens vänner och med vishet menas 
hur man kan leva och dö på ett bra sätt. Filosofers har blivit 
experter på att visa på vilket sätt människor inte är visa. 
Människor borde tänka mer själva, ställa fler stora frågor 
som vad meningen med livet är, varför man ska jobba, hur 
samhället ska organiseras och hur vi blir lyckliga.

Filosofi - Epikuros
Filosofen Epikuros föddes 341 f.k. Han undersökte vad som 
gör människor lyckliga. Epikuros ville veta vad som är roligt 
och startade en skola som undervisade om lycka. Lärdomen 
var bland annat att det är viktigt att träffa vänner ofta och 
att mycket pengar inte är viktigt, eftersom vi blir lyckligare 
av att hjälpa andra. Idéerna gjorde att ca 400 000 personer 
bodde i kollektiv under perioden.

Paket röd: Samhällsteorier och syftet med historia

Paket blå: Filosofi, och varför?

Paket grön: Filosofiskt, sekulärt, psykologiskt
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FAKTA
Ansvarig utgivare: Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2016 
Produktionsland: Storbritannien

Rekommenderas: från 13 år

Ämne: Samhällskunskap, Historia, Svenska,  
Religion, Filosofi, Psykologi, Värdegrund

Längd: ca 4-10 min/avsnitt (4-5 avsnitt/DVD)

Språk: Svensk text

Tänkvärt: Serien passar bra för undervisning i flera av 
grundskolans och gymnasiets ämnen. Här enligt det centrala 
innehållet i Lgr11 och Gy11, se www.skolverket.se:

I årskurs 7-9, historia, Lgr11
• Hur historia används och historiska begrepp:   
”Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar 
genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer 
och gränser”, 
”Hur historia kan användas för att skapa eller stärka 
gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, 
organisationer och företag” och 
”Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som 
människor lever i påverkar deras villkor och värderingar”

• Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700:
 ”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse 
för vår egen tid” 

I årskurs 7-9, samhällskunskap, Lgr11
 • Beslutsfattande och politiska idéer:  
”Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska 
partiväsendet har utvecklats”

I årskurs 7-9, religion, Lgr11
• Etik:  
”Föreställningar om det goda livet och den goda människan 
kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik”

I gymnasiet, samhällskunskap 1b, Gy11
”Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande 
och välfärdsteorier” 
”Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och 
flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och 
företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån 
olika förutsättningar” 

I gymnasiet, filosofi 1, Gy11 
”Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och 
normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och 
orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi 
som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett 
gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas 
från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap”

I gymnasiet, psykologi 1, Gy11:
• ”Psykologins historiska framväxt. I samband med det 
behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga 
förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar”

Svenska som andraspråk 2 100 p, Centralt innehåll, Gy 11: 
• ”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl 
kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag 
för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, 
allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.” 

Svenska, ämnets syfte, utveckla bland annat följande, Gy 11:
• ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska 
drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra 
medier.”

 
 

   

 
 

   

 
 

Vad är poängen med konst?
Du flesta vet vad en hammare eller borr är till för, men blir 
osäkra när det kommer till konst. Vem vågar fråga rakt ut 
framför en tavla vad som är poängen med den? Tänk om 
alla andra redan har svaret? Men kanske är det inte svårt. 
Konst kan ha många funktioner som att hålla hopp vid liv, 
visa oss att svåra känslor är normala, kompensera oss för 
det vi saknar eller vidga våra vyer på ett lekfullt sätt.

Filosofi - Augustinus
Filosofen och den kristna teologen Augustinus levdemellan 
år 354 och 430 e.kr. i den nordafrikanska staden Hippo. 
Staden förstördes sedan av germanska vandaler, vilka 
lämnade Augustinus katedral och bibliotek orörda. I dag är 
Augustinus intressant för hans kritik av romarriket och dess 
värderingar, vilka har mycket gemensamt med vår moderna 
värld, och då särskilt västvärlden och USA.

Sartre
Jean-Paul Sartre föddes i Paris 1905. Han blev känd på 
60-talet för sin filosofi existentialismen som byggde på 
några insikter, som att världen är konstigare än vi tror. 
Vi är helt fria och detta faktum kan ge ångest då allting 
är möjligt, eftersom ingenting har en förutbestämd 
ordning eller mening. 

Varför läsa litteratur?
Att läsa sparar tid och ger tillgång till händelser och känslor 
som det skulle ta decennier att uppleva själv. För hur kan 
det vara att skiljas, säga upp sig eller resa över århund-
randen? När du läser blir du trevligare för du lär dig att se 
saker ur någon annans perspektiv. Och i en bra bok kan 
författarna sätta ord på känsliga tankar vi själva bär på, som 
ångest eller avund och få oss att må bättre.  

Aristoteles
Filosofen Aristotoles föddes ca 300 f. kr. Han undervisade, 
skrev böcker och blev enormt inflytelserik. Aritotoles var 
intresserad av hur saker fungerar och vad som gör en 
människas liv och ett samhälle bra. Vad gör en människa 
glad? Vad är konst bra för, vad är vänner bra för och vad gör 
ett tal retoriskt bra? I hans berömda bok Om diktkonsten 
analyserar han litterära genrer och dess beståndsdelar. 

Paket röd: Samhällsteorier och syftet med historia

Paket gul: Litteratur, filosofi och konst
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Strömmande film
direkt i klassrummet

fritt en månad!
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Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.  

......st Art.nr. 16908 Paket: Filosofiskt, sekulärt, psykologiskt  (4 avsnitt/DVD) 1 600 kr

......st Art.nr. 16948 Paket: Samhällsteorier och syftet med historia (4 avsnitt/DVD) 1 600 kr

......st Art.nr. 17058 Paket: Filosofi, och varför?   (5 avsnitt/DVD) 1 600 kr

......st Art.nr. 17108 Paket: Litteratur, filosofi och konst  (4 avsnitt/DVD) 1 600 kr

......st Erbjudande! 4 DVD till priset av 3:  17 avsnitt för 4 800 kr! 4 800 kr
1 200 kr/DVD
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3 sätt att beställa:
• Abonnera på Film och Skola 

(strömmande)

• Önska filmerna via din AV-
mediacentral (strömmande)

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