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

 

  

En och samma händelse kan skildras på helt olika sätt. Men vem är avsändare? Vad 
är vinkeln? Att lära elever att kritiskt granska och värdera ett innehåll är en av skolans 
viktigaste uppgifter. Nedan ser du intressanta filmtips att använda i undervisningen!

Världen enligt H&M 
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. 
 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 vara alls 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.
Hur och varför har filmaren valt sin vinkel?
Till filmen hör en ambitiös handledning med övningar och frågor, samt H&M:s kommentarer till filmen.
Ålder: från 14 år   Art.nr: CIN1602  Ämne: Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Ekonomi

Vinklad historia - 1946: Kärnvapenproven 
i Bikini

Serien Vinklad historia vi-
sar filmbilder som tidigare 
varit glömda eller censu-
rerade. Greppet att skildra 
samma händelse utifrån 
olika filmares material gör 
det möjligt att visa nya 
mönster.
Strax efter andra världs-
kriget 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.
Varför samlades 700 fotografer inför en prov-
sprängning?
Ålder: från 13 år   Art.nr: CIN1581  
Ämne: Historia, Bild, Information och media

Bilder från första världskriget -  
Upptrappning

Hur tänkte och upplevde 
människorna sin vardag 
under de första åren av 
krig, då känslan av roman-
tisk nationalism fortfa-
rande var stark?
 Med bilder från första 
världskrigets upptrapp-
ning, och texter av den 
franske författaren Alexis 
Jenni, får vi följa med vid 
mobilisering och till skyt-

tegravar, se dåtidens nya vapen och uppleva 
vardagen i fält. Fotografierna är oftast tagna i 
Frankrike men känslan är global. Det gör detta 
till en utmärkt diskussionsfilm om krig i allmän-
het och första världskriget i synnerhet. Serie i 
två delar.
I vilket syfte togs bilderna?
Ålder: från 13 år   Art.nr: FIL7333  
Ämne: Historia, Bild, Information och media

30-åriga kriget - vad hände i Lützen?

Slaget vid Lützen. Ett 
självklart kapitel i gamla 
skolböcker. Sverige var en 
stormakt när kung Gustav 
II Adolf stupade i kampen 
för den rätta protestan-
tiska religionen. Men 
fanns det även andra skäl 
till kriget?
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 fun-
nits om Gustav II Adolf och hur han dog 1632, 
medan kunskapen om de vanliga soldaterna 
har varit liten.   
Var de ”svenska” soldaterna verkligen svenska?
Ålder: från 12 år   Art.nr: CIN1670  
Ämne: Historia

Kvinnor i den svenska historien - Forntid
Serie i fyra delar om 
svenska kvinnor genom 
historien.  
Bäckaskogskvinnan levde 
under jägarstenåldern.  
Först misstogs hon som 
man eftersom hon be-
gravts med fiske- och 
jaktredskap.  
(Ca 8,5 min)
Egtvedflickan levde under 

bronsåldern. Hon dog redan som tonåring, 
iklädd spektakulära kläder likt en prästinna.  
(Ca 3 min)
Estrid Sigfastsdotter levde under vikingatiden 
och var en inflytelserik kvinna som levde på 
1000-talet i dagens Täby utanför Stockholm. 
(Ca 6,5 min) 
Varför har så få kvinnor funnits med i historie-
skrivningen?
Ålder: från 10 år     Art.nr: FIL7333  
Ämne: Historia

TEMA MIK-frågor:
- vem bestämmer vad som berättas?
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Skola  ...............................................................................................................................

Leveransadress  ................................................................................................................
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Telefon  .....................................................   

Datum  ......................................................

E-post  ......................................................................................................................................  

Namn  ......................................................................................................................................

Underskrift  ..............................................................................................................................

 

......st Art.nr. CIN1602 Världen enligt H&M 800 kr

......st Art.nr. FIL7333 * Kvinnor i den svenska historien - Forntid (del 1 av 4) 800 kr

......st Art.nr. CIN1670 30-åriga kriget - vad hände i Lützen? 800 kr

......st Art.nr. CIN1581 * Vinklad historia - 1946: Kärnvapenproven i Bikini (del 6 av 10) 800 kr

......st Art.nr. FIL7331 Bilder från första världskriget - Upptrappning (del 1 av 2) 800 kr

......st Art.nr. FIL7332 Bilder från första världskriget - Krigströtthet (del 2 av 2) 800 kr

......st ALLA 6 FILMER (ord. pris 4 800 kr) 3 900 kr
650 kr/film

Strömmande film
direkt i klassrummet

fritt en månad!

www.filmochskola.se

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

ERBJUDANDE! 
TEMA: MIK-frågor - Köp alla 6 filmer för 650 kr/styck - spara upp till 900 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 3 900 kr.

* Filmer märkta med * är en del av en serie. Beställ fler filmer i serien och få dem till samma pris. 
Läs mer om filmerna på våra hemsidor. Sök på titeln på www.filmo.se eller www.cinebox.se

SVERIGE

PORTO  

BETALTB

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


