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Utbildningsfilm för skolan

Tema: Genus
Han, hon, hen - ett genusmedvetet synsätt

Det blev en flicka - en film om könsmord

Finns det könsroller och varför lever de
vidare, i så fall? På förskolan Egalia motverkas stereotypa könsroller. Utgångspunkten är att män och kvinnor inte föds
med olika egenskaper, utan uppfostras
till kvinnor och män. Barnen får utveckla
sin person, utan att begränsas av sitt kön.
Bakgrunden är den svenska regeringens
program från 1998 i syfte att uppnå jämställdhet på alla sociala områden. 15 år
senare är Lotta Rajalin och kollegor på två
förskolor pionjärer. Varför fick ordet hen
uppmärksamhet av världspressen?

I flera delar av världen blir flickor aborterade, mördade och övergivna bara
för att de är flickor. FN uppskattar att
det i dag saknas 200 miljoner flickor på
grund av könsmord, gendercide. Flickor
som överlever barndomen blir ofta
försummade, utsatta för grovt våld eller
mördade av sina män eller familjemedlemmar. Kriget mot flickor har rötter i en
urgammal tradition och upprätthålls av
ingrodda kulturella mönster, som i kombination med offentliga direktiv ökar
undanröjandet av flickor. Varför görs så
lite för att rädda flickor och kvinnor? Hur bryter man mönstret?

Art.nr: CIN1582

Art.nr: CIN1545
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Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Frankrike

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Storbritannien

Från: 12 år

Längd: ca 53 min

Från: 13 år

Längd: ca 52 min

Svensk text

Ämne: Samlevnad, Samhällskunskap, Pedagog. frågor

Svensk text

Ämne: SO

Porrskadat - tjejer

Porrskadat - killar

Porren finns bara ett fingertryck bort. Den
är tillgänglig överallt, dygnet runt. Idag
anses porren vara ett självklart inslag i
mångas vardag. Är porren oproblematisk?
Kan porr skada, inte bara de som konsumerar utan även de som får den förmedlad genom relationer? Hur påverkar den
kvinnors sexualitet och synen på deras
kroppar? Möt Sara, Mira med flera och
hör dem berätta om sina erfarenheter,
känslor och tankar kring hur porren påverkat dem och deras relationer.

Påverkas killars syn på sina sexpartners
av det pornografiska bildspråk vi ständigt omges av? I Porrskadat 2.0 berättar
tio killar om att de blir påverkade av att
konsumera porr. De belyser hur deras
egen sexualitet formats av porr och hur
svårt det kan vara att skilja på vad som är
ens egna fantasier och vad som skapats
av pornografi. Porrskadat 2.0 tar upp det
som det sällan talas om - att killar i lika
stor utsträckning som tjejer påverkas
av de bilder och budskap kring kön vi
bemöts av dagligen.

Art.nr: FIL7241

Art.nr: FIL7281
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Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Sverige

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Sverige

Från: 13 år

Längd: ca 14 min

Från: 13 år

Längd: ca 15 min

Svenskt tal

Ämne: Samlevnad, Sex och samlevnad

Svenskt tal

Ämne: Samlevnad, Sex och samlevnad

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!
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ERBJUDANDE!
Tema: Genus - Köp alla 4 filmer för 675 kr/styck - spara upp till 500 kr.
• Köper du 1-3 filmer kostar de 800 kr/styck. • Köper du alla 4 filmerna kostar de 2 700 kr.
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Art.nr. CIN1582

Han, hon, hen - ett genusmedvetet synsätt

800 kr

......st

Art.nr. CIN1545

Det blev en flicka - en film om könsmord

800 kr
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Art.nr. FIL7241

Porrskadat - tjejer

800 kr
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Art.nr. FIL7281

Porrskadat - killar

800 kr
2 700 kr

ALLA 4 FILMER (ord. pris 3 200 kr)
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675 kr/film

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

Så här enkelt beställer du:
• Ring: Filmo/Cinebox 08-445 25 50 • Faxa: 08-445 25 60 • E-post: mia.lund-arnell@filmo.se eller ann.nordstrom@cinebox.se
• Via hemsidan: www.filmo.se eller www.cinebox.se • Posta till: Filmo/Cinebox • Box 6014 • 171 06 Solna
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Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Telefon ......................................................
Datum . .....................................................
E-post ......................................................................................................................................
Namn .......................................................................................................................................
Underskrift . .............................................................................................................................

Filmo/Cinebox - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl
www.filmo.se • mia.lund-arnell@filmo.se • www.cinebox.se • ann.nordstrom@cinebox.se

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet
www.filmochskola.se

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se och www.cinebox.se

