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Utbildningsfilm för skolan

TEMA MIK-frågor:
– vem är avsändare?

En och samma händelse kan skildras på
helt olika sätt. I vår serie Vinklad historia
skärskådas historiska händelser utifrån
hur fotografer från olika länder har skildrat dem. Det ger nya perspektiv på vår
historieskrivning. En av skolans viktigaste
uppgifter är att lära elever att tänka
kritiskt och alltid granska och värdera ett
innehåll. Vem är avsändare? Vilka syften
tjänar budskapet? Vem skriver historien?
Alla kan bli publicister på internet vilket
har skapat uppenbara problem. I dag är

det därför viktigare än någonsin att lära
elever (och vuxna) att själva hålla en god
ton på sociala medier.
Upploppet 2012 mellan ungdomar i
Göteborg är ett exempel på vad som kan
hända, näthat mellan vuxna ett annat. Tonen på sociala medier är viktig, ett bra internetskydd likaså. Skapa diskussion med
hjälp av dramaserien #hashtag, dokumentären Fri publicering – till vilket pris? och
spelfilmen om Snowdens avslöjanden!

Trailer och studiehandledningar finns på wwwfilmo.se samt www.cinebox.se

Snowden

Fri publicering – till vilket pris?

Oscarsbelönade Oliver Stones Snowden skildrar händelserna som gjorde att den CIA-anställde visselblåsaren Edward Snowden blev en av världens mest jagade
män. 2013 läckte han tusentals sekretessbelagda
CIA-dokument till The Guardian och The Washington
Post, och avslöjade då att USA och Storbritannien
hade topphemlig övervakning av privatpersoner,
politiker och företag i hela världen. Edward Snowden
värvades till armén som 20-åring och anställdes av CIA
två år senare. Endast 26 år gammal blev han konsult
åt USA:s signalunderrättelsetjänst, National Security
Agency, och vid 29 års ålder flydde han sitt hemland.

I Sverige har kränkningar och hot på sociala medier
blivit så vanliga att vi accepterar inlägg som vi aldrig
skulle tolerera annars. Men behöver det vara så? Är
det ok att gömma sig bakom anonymitet och skriva
vad man vill på nätet? Den franska journalisten
Rokhaya Diallo använder ofta sociala medier. Efter
hotfulla påhopp bestämde hon sig för att driva saken
vidare tillsammans med sin advokat. Filmen tar upp
flera viktiga frågor: Vilken lagstiftning ska gälla globala
bolag som Twitter? Hur påverkar internet människors
beteende? Varför finns det så mycket hat på internet?
Hur reagerar människor som utsätts för näthat?

Varför avslöjade Edward Snowden den globala illegala
avlyssningen? Vem var han lojal mot?

Vad säger den svenska grundlagen om yttrande- och
tryckfrihet?

Ålder: från 15 år Art.nr: DF352SI

Ålder: från 13 år Art.nr: FIL7353

Ämne: Samhällskunskap, Medier, samhälle och
kommunikation 1

Ämne: Samhällskunskap, Värdegrund, Svenska,
Teknik

Världen enligt H&M

Vinklad historia
– 1946: Kärnvapenproven i Bikini

Genom att erbjuda moderiktiga kvalitetskläder till rimliga priser har H&M
förändrat detaljhandeln. I deras klädbutiker runtom i världen säljs kläder
och accessoarer till ett värde av cirka
hundrafemtio miljarder årligen.

Serien Vinklad historia visar filmbilder
som tidigare varit glömda eller censurerade. Greppet att skildra samma händelse utifrån olika filmares material gör
det möjligt att visa nya mönster.

Men bakom den vänliga fasaden finns
en kontroversiell tvetydig etisk sida av
de globala affärernas praktik. Vi kliver in i H&M:s prisvärda
glamourvärld. Det är en resa som tar oss från Europa till
Asien och sedan till Etiopien – och det visar sig inte alls
vara så glamoröst. I filmen kommer olika personer till tals,
dels fabriksarbetare i Bangladesh, dels H&M:s talesperson i
Sverige. Filmen har visats i många länder.

Strax efter andra världskriget flyttas
invånarna på Bikini-atollen till en ö långt
bort. 700 fotografer från hela världen är
där. En amerikansk tv-kanal visar hur människor på Bikiniatollen skrattar och berättar att de ser fram emot flytten för
de får snart flytta tillbaka. Men invånarna fick aldrig återse
hemön. 1946 släpptes den första atombomben i havet
utanför, och allt blev radioaktivt. Serie i 10 delar.

Hur och varför har filmaren valt sin vinkel?

Varför samlades 700 fotografer inför en provsprängning?

Ålder: från 14 år

Ålder: från 13 år Art.nr: CIN1581

Art.nr: CIN1602

Ämne: Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap,
Ekonomi

Ämne: Historia, Bild, Information och media

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

#hashtag
– om nätmobbning och ett rättsfall
Dramaserien #hashtag i åtta delar är inspirerad av instagramupploppen i Göteborg 2012. Vi får följa Maryam, Freja,
Aju och Bim, fyra tjejer med olika bakgrund och drömmar
som drabbas av näthatet på olika sätt. Det är en historia om
vänskap, kärlek, avundsjuka och om hur fruktansvärt fel det
kan bli när man skriver först och tänker sen.
Vilken karaktär hade näthatet mot tjejerna?
Tror du att samma näthat riktas mot killar?
Ålder: från 12 år Art.nr: CIN1704
Ämne: Samhällskunskap, Svenska, Psykologi, Medier,
Samhälle och kommunikation 1, Religion, Värdegrund

Kvinnor i den svenska historien – Forntid

30-åriga kriget – vad hände i Lützen?

En serie i fyra delar som berättar om
mäktiga, svenska kvinnor som var med
och formade Sveriges historia. I del ett
skildras tre kvinnors livsöden under
forntiden.

Slaget vid Lützen. Ett självklart kapitel i
gamla skolböcker. Sverige var en stormakt
när kung Gustav II Adolf stupade i kampen
för den rätta protestantiska religionen.
Men fanns det även andra skäl till kriget?

Bäckaskogskvinnan levde under jägarstenåldern. Först misstogs hon som
man eftersom hon begravts med fiskeoch jaktredskap. Egtvedflickan levde under bronsåldern.
Hon dog redan som tonåring, iklädd spektakulära kläder likt
en prästinna. Estrid Sigfastsdotter levde under vikingatiden
och var en inflytelserik kvinna som levde på 1000-talet i
dagens Täby utanför Stockholm.

Hur mycket sanning finns det i myterna
om det trettioåriga kriget? Nu avslöjar
arkeologisk forskning med hjälp av ny
teknik vilka som egentligen slogs och hur striden gick till.
Mycket fakta har tidigare funnits om Gustav II Adolf och hur
han dog 1632, medan kunskapen om de vanliga soldaterna
har varit liten.

Varför har så få kvinnor funnits med i historieskrivningen?

Ålder: från 12 år Art.nr: CIN1670

Ålder: från 10 år
Ämne: Historia

Art.nr: FIL7333

Var de ”svenska” soldaterna verkligen svenska?
Ämne: Historia

Filmo, Cinebox och Film och skola – en del av Swedish Film | 08-445 25 50 vx
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TEMA: MIK-frågor – Köp alla 7 filmer för 650 kr/st – spara upp till 1050 kr. • Köper du 1–2 filmer kostar de 800 kr/st
• 3–5 filmer kostar 750 kr/st • Köper du alla 6 filmerna kostar de 4 550 kr. TIPS! Lägg till Snowden i paketet för bara 1000 kr.
Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.
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Art.nr. FIL7353

Fri publicering – till vilket pris?

800 kr
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Art.nr. CIN1602

Världen enligt H&M

800 kr
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Art.nr. CIN1581

Vinklad historia – 1946: Kärnvapenproven i Bikini * (del 6/10)

800 kr
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Art.nr. CIN1704

#hashtag – dramaserie i 8 delar
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Art.nr. FIL7333

Kvinnor i den svenska historien – Forntid *

800 kr
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Art.nr. CIN1670

30-åriga kriget – vad hände i Lützen?

800 kr

ALLA 6 DVD-FILMER (ord. pris 5 600 kr)
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Art.nr. DF352SI

Snowden OBS! Spelfilm, uthyres och har andra regler, se **

1600 kr

4 550 kr

650 kr/film

1300 kr

* Filmen är en del av en serie, se cinebox.se (DVD) eller filmochskola.se (strömmande). Beställ fler filmer i serien och få dem till samma pris.
** Filmen är en spelfilm från SWF och uthyres i 3 år à 1300 kr alternativt 700 kr om du har ett skolavtal
Läs mer om filmerna på våra webbsidor. Sök på titeln på www.filmo.se eller www.cinebox.se

3 sätt att beställa:

• Abonnera på Film och Skola (strömmande)
• Önska filmerna via din AV-mediacentral (strömmande)
• Beställ DVD direkt från Swedish Film, se adress nedan

Läs mer om filmerna, sök på titeln på:
www.filmo.se (utbildningsfilm)
www.swf.se (spelfilm)
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Postnummer ................................................... Ort .................................................................
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E-post ......................................................................................................................................
Namn .......................................................................................................................................
Underskrift . .............................................................................................................................

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet
www.filmochskola.se
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