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Utbildningsfilm för skolan

Tema:
Kroppen
Sexualitet
och Porr

Åtta angelägna filmer om kroppen, sexualitet och porr
I medier blir vi ofta dränkta med bilder och budskap
som anspelar på sex. Ibland kan det vara svårt att se
syftet bakom. Oavsett vad påverkar alla dessa bilder
och budskap våra egna värderingar och normer, om
inte annat på ett omedvetet plan.
Är synen på våra kön och vår sexualitet statisk, eller
har den förändrats över tid? Vad händer egentligen
i kroppen under puberteten och hur påverkar det
oss? Det är bara några av frågorna man kan diskutera i anslutning till våra filmer. I detta blad finns ett
urval filmer som är tänkta som diskussionsunderlag i
klassrummet.

Några filmer berättar om hormoner och kroppsliga förändringar i tonåren, några skildrar synen på
homosexualitet när aids kom. Filmen Porrskadat
handlar om några tjejers syn på porr. Vi vet att
filmskaparna bakom den även arbetar med en film
om killars syn på porr. Den hoppas vi på att kunna
distribuera senare under året.
Besök www.filmochskola.se/Tema - för tips om hur
du använder filmerna.

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se och www.cinebox.se
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Porrskadat - tjejer

Hans och hennes

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? 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 porr och relationer.

Ella och David har lätt att prata med varandra om vissa
saker kring puberteten, medan andra är knepigare... I
den här filmen berättar de för varandra vad tjejer och
killar kan uppleva och ger varandra råd och tips! Du får
veta massor om vilka fysiska och psykiska förändringar
som sker kroppen när vi blir könsmogna.

Påverkar porr våra föreställningar om sex? Händer det att unga ser
porrfilmer som ”det normala” sättet att ha sex? Hur får man styrka att
säga ja eller nej till sex?

Vad händer i kroppen, fysiskt och psykiskt under puberteten? Upplever
tjejer och killar puberteten olika?

Art.nr: 7174

Art.nr: 7241

FAKTA

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Sverige

Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Australien

Från: 13 år

Längd: ca 14 min

Från: 13 år

Längd: ca 16 min

Ämne: Samlevnad, Sex
och samlevnad

Språk: Svenska

Ämne: Samlevnad, Sex
och samlevnad

Språk: Svensk text

Pubertetspanik - en film om utvecklingen
under puberteten
Hormonstormar, acne som löper amok, känslor som
svallar – eller en pubertet som lugnt och stilla förvandlar
oss från små barn till gängliga tonåringar. Puberteten ser
olika ut för alla men en sak är säker – vi går igenom den
förr eller senare. Filmen skildrar vad som händer under
tonåren. Du får reda på mer om kroppens utveckling,
varför vi kan känna oss deppiga ibland, vad som händer
när man får mens, hur barn blir till och mycket mera.
Varför kan man känna sig deppig ibland?

Sex - en bruksanvisning för unga
En ”sann” upplysningsfilm, men fjärran från pekpinnar
och torra föreläsningar. I filmen berättas med värme och
humor om fakta, känslor och osäkerheten omkring sex
och samliv. Men också praktiskt kring hygien och skydd.
Filmen visar rakt och mycket instruktivt sådant alla
borde veta för att få en naturlig och avdramatiserad syn
på sex.
Hur skyddar man sig när man har sex?

Art.nr: 2331

Art.nr: 6943

FAKTA

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Irland

Ansvarig utgivare:
Bertil Sandberg

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Danmark

Från: 11 år

Längd: ca 19 min

Från: 13 år

Längd: ca 18 min

Ämne: Biologi,
Samlevnad

Språk: Svensk tal

Ämne: Samlevnad, Sex
och samlevnad

Språk: Svenskt tal

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

Torka aldrig tårar utan handskar

Tonårsdrömmar - puberteten

Serien skildrar 1980-talets Stockholm där homosexuella
har börjat resa sig för ett liv i frihet. Rasmus lämnar
småstaden och trångsyntheten i Koppom och flyttar till
Stockholm där han lär känna den världsvane Paul som
tar honom under sina vingar. Genom Paul möter Rasmus
kärleken i Benjamin som är Jehovas vittne. Det unga paret är lyckligt men i bakgrunden lurar sorg och sjukdom i
form av AIDS som nu har drabbat Stockholm.

Varje människa på jorden har en uppgift – att föröka
sig och föra sina gener vidare. Detta påverkar både
våra instinkter och kroppar. I Darrens och Natalies
kroppar sker en mängd komplicerade processer som
ska göra dem klara för fortplantning. Men processerna
är knappast något som pågår obemärkt.

Hur såg man på homosexuella i Sverige för knappt 30 år sedan? Är det
förresten annorlunda i dag? Och i så fall på vilket sätt?

Art.nr: 1153

Varför attraheras vi av någon? Vilka är processerna som döljer sig
bakom våra instinkter?

Art.nr: 1564

FAKTA

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Sverige

Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren

Svensk distribution: © Filmo
Produktionsland: Storbritannien

Från: 15 år

Längd: ca 174 min, tre delar 3 x 58 min på en dvd

Från: 12 år

Längd: ca 23 min

Ämne: Samlevnad,Psykologi, Hälsa och vård

Språk: Svenska

Ämne: Natur, Teknik,
Biologi, Människan

Språk: Svenskt tal och text

Naked
Naked är en modern animerad dokumentärserie där
ungdomar mellan 12 och 13 år på ett roligt och personligt sätt berättar om de förändringar som kropparna
genomgår. Vad innebär det att få bröst och pubeshår?
Hur påverkar det synen på oss själva och hur hanterar vi
dessa förändringar? Serien har en nyskapande och spännande form - inspelningen gjordes med digital video och
animerades sedan med s.k. rotoskop-teknik, vilket innebär att de rörliga bilderna kalkerades av och färglades.

Hormoner, pubertet och stress
Hormonerna fungerar som budbärare från en cell eller
ett organ i kroppen vidare till nästa. Det är de som t.ex.
styr våra känslor och vår sexualdrift och sätter igång
puberteten när det är dags. Filmen förklarar vilken roll
hormoner spelar för puberteten och vad som händer
när tjejer och killar blir könsmogna. Du får även veta
mer om vad som händer när kroppen gör sig redo för
strid.

Vad innebär det att få bröst och pubeshår?

Hur fungerar våra hormoner och hur de styr våra känslor och vår
sexualdrift?

Art.nr: 1386

Art.nr: 1473

FAKTA

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Nederländerna

Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren

Svensk distribution: © Cinebox
Produktionsland: Tyskland

Från: 10 år

Längd: ca 6 x 7 min

Från: 13 år

Längd: ca 16 min

Ämne: Sex och
samlevnad

Språk: Svenskt tal

Ämne: Biologi,
Människan

Språk: Svenskt tal
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B

SVERIGE
PORTO
BETALT

ERBJUDANDE!
Tema: Kroppen, sexualitet och porr - Spara upp till 1 600 kr.
• Köper du 1-2 filmer kostar de 800 kr/styck • 3-4 filmer kostar 750 kr/st • 5-7 filmer kostar 700 kr/st
• 8 filmer kostar 600 kr/st • Köper du alla 8 filmerna kostar de 4 800 kr.
......st

Art.nr. 7241

Porrskadat

800 kr

......st

Art.nr. 7174

Hans och hennes

800 kr

......st

Art.nr. 6943

Pubertetspanik

800 kr

......st

Art.nr. 2331

Sex - en bruksanvisning för unga

800 kr

......st

Art.nr. 1564

Torka aldrig tårar utan handskar, del 1-3

800 kr

......st

Art.nr. 1153

Tonårsdrömmar - puberteten

800 kr

......st

Art.nr. 1386

Naked

800 kr

......st

Art.nr. 1473

Hormoner, pubertet och stress

800 kr

......st

ALLA 8 FILMER

4 800 kr

600 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

Skola ................................................................................................................................
Leveransadress .................................................................................................................
Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Fakturaadress ...................................................................................................................
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

