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Utbildningsfilm för skolan

TEMA MIK-frågor:
– storebror ser dig!

Faran med filterbubblor och internettroll
Algoritmer styr flödet på internet. Vare sig du vill eller

formation från en Facebookapplikation användes för att

marknad? Vilka medier ger allsidig information? Cambrid-

folks åsikter och ett demokratiskt val. Hur kan vi värja oss?

inte. Hur bevarar du din integritet gentemot mot stat och

ge Analytica-skandalen visade hur personlig användarin-

manipulera det amerikanska valet. Syftet var att påverka
Hur ska vi få rätt information i detta mediesamhälle?

The Circle

När Mae Holland blir anställd på The Circle, världens mest framgångsrika internetbolag, tycker hon att hon fått sitt livs bästa jobb. The Circle
länkar ihop användarnas personliga e-post, sociala medier, bank och
inköp med företagets universella operativsystem och skapar en onlineidentitet och en ny transparant era. Mae blir företagets ansikte utåt
och dess talesperson men snart börjar hon förstå vidden av företagets
ambitioner och konsekvenserna av deras tjänster.
Filmen kan få ungdomar att fundera över vikten av att ha en privat sfär
och integritet och öppna ögonen för konsekvenserna av sökmotorer och
sociala mediers algoritmer. Filmens fiktion är idag nära den verklighet
vi lever i. Hur påverkas vi för egen del och hur påverkas demokratin och
samhället av utvecklingen?
Ålder: från 11 år, rekommenderat från HS till GY Art.nr: FF494SI
Ämne: Samhällskunskap och svenska

Hur påverkas det du ser via Internet av sökmotorers/sociala mediers
algoritmer?

Abort - bakslag i Europa

Med djuplodande journalistik får vi följa hur abortfrågan behandlas i
Europa. Överallt finns det rörelser som är emot och för aborträtten. I
filmen lyfts abortmotståndare som har gjort stora erövringar genom
att behärska sociala nätverk, manövrera i Europas maktkorridorer
och dra nytta av hemlig finansiering från USA och Ryssland. Det är
vanligt folk som skapar manipulerande hemsidor, är aktiva nättroll,
samvetsvägrar och är lobbyister. Har alla i sin determinism fått övergripande information om frågan? Kan man säga att de haft ett val i
sin ståndpunkt om den inte bygger på alla fakta? Denna fråga gäller
inte bara abortfrågan utan allt vi faktiskt läser, ser och hör!
Varför har motståndet till abort vuxit i Europa under 2000-talet?
Hur fungerar aktiv manipulation genom internet?

Ålder: från åk 8 till och med GY Art.nr: EDU000140
Ämne: Biologi och samhällskunskap
Lärarhandledning finns

Fri publicering - till vilket pris?

Steve Bannons värld

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?

Programmet ger en fyllig klargörande bakgrund om varför Steve
Bannon på den högerextrema nyhetssajten Breitbart News valde att
satsa på Donald Trump som presidentkandidat och hur mediestrategin inför presidentkampanjen planerades. Steve Bannon har sedan
länge närt tankar om att en konflikt mellan islam och västvärlden är
oundviklig och vill riva ned statliga institutioner. Tidigare i livet har
Bannon försökt sig på en filmkarriär i Hollywood och i filmklipp från
Bannons dokumentärfilm Generation Zero från 2010 förutspås ett
nytt världskrig.

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?
Vad säger den svenska grundlagen om yttrande- och tryckfrihet?

Varför kan det vara ett politiskt problem om politiska beslut inte
bygger på fakta?

Ålder: från 13 år

Ålder: från 15 år Art.nr: EDU0017

Art.nr: 73531

Ämne: Samhällskunskap, medier, svenska och värdegrund

Ämne: Samhällskunskap, medier och svenska

Lärarhandledning finns

Lärarhandledning finns

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

Yttrandefrihet – undersöks av Platengymnasiet

Elev från Platengymnasiet intervjuar Anna Hedenmo

Vad innebär yttrandefriheten för demokratin och samhället? En
gymnasieklass på Platengymnasiet i Motala gör en film för att svara
på lärarens fråga. De intervjuar poliser, journalister och experter
och förklarar samtidigt hur yttrandefriheten regleras i grundlagarna,
vad man har rätt att uttrycka för åsikter och vilka som är straffbara
att framföra.
Genom besök på bland annat Bokmässan 2017 belyses varför yttrandefrihet är viktigt i en demokrati, men också vilka utmaningar
som demonstrationsfrihet, populism och sociala medier medför
för samhället.

Medverkar gör förutom elever bland annat Nils Funcke, expert på
yttrandefrihetsfrågor, och Anna Hedenmo, journalist och programledare på Sveriges Television.
Varför är det viktigt att alltid respektera varandra och särskilt på
sociala medier?
Nämn några åsikter som man inte får framföra och sprida offentligt.
Ålder: från åk 6 till och med GY Art.nr: EDU0057
Ämne: Samhällskunskap, svenska
Lärarhandledning finns

Snowden

Hashtag

Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) är en programmerare som
blev världskänd när han avslöjade den amerikanska underrättelsetjänstens omfattande massavlyssning av i stort sett hela världen.
I denna film, som är baserad på verkliga händelser, får vi se hur
Snowden utvecklas från en ung man fylld av ideal till en sann idealist,
som blev stämplad som en landsförrädare för att han avslöjade sanningen. Streama Snowden och se den sanna historien om Edward
Snowden, som avslöjade sanningen om den massövervakning som
påverkar varenda människa på planeten.

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.

Varför avslöjade Edward Snowden den globala illegala avlyssningen? Vem var han lojal mot?
Ålder: från 15 år

Art.nr: DF352SI

Vilken karaktär hade näthatet mot tjejerna?
Tror du att samma näthat riktas mot killar?

Ålder: från åk 6 till och med GY Art.nr: CIN1704

Ämne: Samhällskunskap, medier, samhälle och kommunikation 1

Ämne: Samhällskunskap, svenska, psykologi, medier,
samhälle och kommunikation 1, religion, värdegrund

Lärarhandledning finns

Lärarhandledning finns

Cinebox • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.cinebox.se
Filmo, Cinebox och Film och skola – en del av Swedish Film | 08-445 25 50 vx

B
•

Abonnera på Film och Skola
(strömmande)

•

Önska filmerna via din AV-mediacentral
(strömmande)

•

Beställ DVD (se info till höger)
Lärarhandledningar ingår

TEMA - MIK

3 sätt att beställa:

SVERIGE
PORTO
BETALT

Art.nr.

Titel

DVD-pris

73531

Fri publicering

800 kr

EDU0017

Steve Bannons värld

800 kr

CIN1704

Hashtag

800 kr

EDU0057

Yttrandefrihet

*

EDU000140

Abort

*

FF494SI

The Circle

** 1300 kr

DF352SI

Snowden

** 1300 kr

* Finns ej på DVD. Om du önskar DVD mejla info@filmochskola.se
** Spelfilm - hyr DVD i tre år för 1300 kr.

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:
•

1000-tals utbildnings- och spelfilmer

•

Kvalitativa utbildningsfilmer från etablerade varumärken

•

Spelfilmer från de stora bolagen till särskilt utvalda festivalfilmer

•

Lärarhandledningar kopplade till läroplanen

•

Temasidor som gör det lättare att hitta film inom specifika undervisningsområden

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet
www.filmochskola.se

På Film och Skolas Facebooksida delar vi med oss
av filmtips för undervisning och informerar om
Film och Skola som tjänst. Här har du också möjlighet att påverka. Vad vill du se för filmer? Eller har
du tips om hur du arbetar med film i din undervisning som du vill dela med dig av?
Dela engagemanget för film i undervisning tillsammans med oss!

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

