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Utbildningsfilm för skolan

Känsliga frågor

- film som stöd i värdegrundsfrågor

Låt film vägleda i känsliga frågor
Film i klassrummet kan omedelbart nå in i känslolivet och skapa engagemang på ett personligt
plan. Att som tonåring idag hantera den egna utvecklingen och omvärldens hot i form av extremism och politiska utspel är svårt. Att lyfta värdegrundsfrågor och existentiella dilemman kan
få elever att må bättre samt öka deras förståelse

för sig själva och omvärlden. Samtidigt som du
som lärare arbetar med skolans grundläggande
värden såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Till varje film finns
det lärarhandledningar som inspirerar för fortsatt arbete med filmen.

Lärarhandledningar finns på: www.filmochskola.se

Abort - bakslag i Europa
Det kan vara problematiskt att ta upp abortfrågan i klassrummet. Tag då rygg på en journalistisk dokumentär om abort. Eleverna kan
utveckla förståelse för och betydelsen av
jämställdhet och hur olika aktörer försöker
påverka samhällsutvecklingen. Samtidigt utvecklar de kunskaper för att formulera egna
och granska andras argument i sammanhang
där kunskaper i biologi har betydelse.

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Sandra Ortíz del Gaiso

Svensk distribution: © Filmo, 2018
Produktionsland: Frankrike 2018

Från: 14 år

Längd: 55 min

Ämne: Svenska, biologi,
samhällskunskap

Språk: Franskt tal med valbar svensk
text

Växa till vuxen
Tonårstiden är för många en tid med känslostormar och livfullt leverne! Vad händer i hjärnan egentligen? Ge eleverna möjligheten att
använda biologins begrepp och teorier för
att beskriva och förklara biologiska samband
i sin kropp och roll i samhället. I ett område
som ligger dem mer nära än du kan föreställa
dig. På vägen får de analysera vad skillnaden
mellan tonåring och vuxen kan vara.

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Sandra Ortíz del Gaiso

Svensk distribution: © Filmo, 2018
Produktionsland: Storbritannien 2017

Från: 13 år

Längd: 52 min

Ämne: Biologi,
värdegrund, psykologi

Språk: Engelskt tal med valbar svensk
text

Hotet mot demokratin
Lyssna till svenska nazister som drömde om att
bli Hitlers hjältar under andra världskriget. De
tystades sedan ner och agerade i det fördolda.
Stimulera elevernas nyfikenhet på svensk
historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om det förflutna genom svenskt historiskt
källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2018
Produktionsland: Sverige 2018

Från: 13 år

Längd: 23 min

Ämne: Historia,
samhällskunskap

Språk: Svenskt tal med valbar svensk text

Lärarhandledningar finns på: www.filmochskola.se

Claustrophobia
Filmen stimulerar eleverna till att ge uttryck
eller förståelse för jobbiga tankar som man
kan ha. Fobi, tvångsbeteenden, koncentrationssvårigheter och mycket mer kan uppstå
av tunga händelser i ens liv. Att reflektera
över livsfrågor är en del av skolans värdegrund. Ibland är det viktigare än någonsin för
en elev/klass. Filmen är på engelska och du
kan välja textning på svenska eller engelska.

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Sandra Ortíz del Gaiso

Svensk distribution: © Filmo, 2018
Produktionsland: Kanada 2016

Från: 13 år

Längd: 15 min

Ämne: Biologi, engelska,
värdegrund, psykologi

Språk: Engelskt tal med valbar svensk
och engelsk text

Tips vid filmvisning
Till alla våra filmer finns det lärarhandledningar där du kan
hitta diskussionsfrågor, länktips, läroplanskopplingar och även
uppgifter och arbetsmaterial. Här är några generella tips att
tänka på i samband med att använda film i undervisning.

Innan visning

Efter visning

Det är oerhört viktigt att sätta filmvisningen i ett sammanhang. Eleverna behöver förstå meningen med
momentet för att ha rätt glasögon när de ser filmen.

Det är alltid bra med utrymme för personlig reflektion
direkt efter film. Vilken scen minns de bäst? Vilket budskap
tyckte de att filmen gav? Vad har de lärt sig som är nytt?
Därefter finns det massor med varianter av efterarbete.
Alla kan bedömas beroende på kunskapskrav du väljer att
arbeta mot.

Tankar du kan besvara för dig själv innan visning:

•

Varför ska ni se den, vad är syftet och målet?
Är det för att inspirera, introducera, repetera,
sätta i sammanhang, ämnesintegrera eller
starta diskussioner?

•

Du kan förbereda eleverna innan filmvisning
med begrepp eller belysa det ni ska diskutera.

•

Vad är det för kunskap eller lärdom du vill att
eleverna ska inhämta? Vill du bedöma en kunskapsutveckling, göra en betygsbedömning
eller skapa innehåll utifrån centralt innehåll?

Några förslag:

•

Skapa en debatt, för och emot en specifik åsikt eller
fråga.

•

Summera ett ämnesområde med inlämningsarbete
i fri form.

•

Grupparbete med syfte att påverka andra i en fråga
med argument som kan bedömas i språk, naturvetenskaps- och samhällsorienterande ämnen.

Lärarhandledningar finns på: www.filmochskola.se
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2 sätt att beställa:
• Abonnera på Film och Skola
• Önska filmerna via din AV-mediacentral
För frågor kontakta sandra.ortiz@filmo.se

Det här är Film och Skola
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:
•
•
•
•
•

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet

1000-tals utbildnings- och spelfilmer
Kvalitativa utbildningsfilmer från etablerade varumärken
Spelfilmer från de stora bolagen och särskilt utvalda festivalfilmer
Lärarhandledningar kopplade till läroplanen
Temasidor som gör det lättare att hitta film inom specifika undervisningsområden

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Få filmtips på vår Facebooksida och dela gärna
med dig av hur du har arbetat med filmerna i din
undervisning.

www.filmochskola.se

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.filmochskola.se • www.swedishfilm.se

