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Utbildningsfilm för skolan

ÄMNE:
Religion

Förstå och möt människor i deras religiösa vardagsliv!
I dessa angelägna filmer möter du bl.a människor
med olika trosuppfattningar. Filmerna kan öka vår
förståelse för olikheter och underlätta samspel mellan människor. På vilket sätt är vi lika eller olika? Vilka
traditioner firar du? Vilka firar din granne? Finns det
platser som är heliga? Varför då? Och har du hört
talas om den yngsta religionen Bahai?

I skolans värdegrund och uppdrag ingår att främja
förståelse för andra människor och medmänsklighet.
I takt med en ökad internationalisering i det svenska
samhället är olika religioner och trosuppfattningar allt
viktigare att känna till. Människors förmåga att leva
med och inse värdet av kulturell mångfald blir allt
större. Till filmerna finns handledningar.

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

Filmo/Cinebox • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.filmo.se • www.cinebox.se

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2015
Produktionsland: Sverige, 2014

Från: 13 år

Längd: ca 28-29 min

Ämne: Religion

Språk: Svenskt tal/Svensk text

OBS! 13 filmer finns i serien:
7228: Väckelsekristendom 7306: Romer och Pingstkyrkan
7223: New Age
7307: Från kristen till muslim
7244: Frälsningsarmén
7224: Hinduism
7308: Kristna knuttar
7225: Thaibuddism 7245: Katolicism
7226: Judendom 7246: Samisk religion
7305: Sex och andlighet
7227: Shiaislam

Sex och andlighet

Romer och Pingstkyrkan

Kan man ha sex med universum och komma närmare Gud
genom en orgasm? Det menar Charlotte, som vigt sitt liv
till att undervisa om andligt sex. I filmen får Anna Lindman
lära sig om tantra och gudinnemeditation och hon får vara
med på en Yoni-Puja - en ritual för att helga det kvinnliga
könsorganet.
Kan sex och religion hänga ihop?
Nyhet
Art.nr: 7305

Heli och Seija är romer, men lika viktig som den romska
identiteten är för dem är det att de också är kristna och
pingstvänner. Och de är stolta över smeknamnet bönesystrarna. Varför är det så många romer i Sverige som väljer
att gå med i just Pingstkyrkan? Anna Lindman får följa med
på bönemöte och hon får inblick i vad kyrkan betytt för
många romer.
Vilken betydelse har bönen i en religion?
Nyhet
Art.nr: 7306

Från kristen till muslim

Kristna knuttar

Jannika är uppvuxen med en pappa som är präst i Svenska
kyrkan, men hon tyckte aldrig riktigt att kristendomen
fungerade för henne. När hon öppnade Koranen däremot,
tyckte hon att den talade direkt till henne. Men livet som
konvertit är inte alltid lätt, det är mycket att lära sig och
vad händer om man känner att tron inte är stark nog?
Hur är det att som kvinna byta religion från
kristen till muslim?
Nyhet
Art.nr: 7307

I programmet möter Anna Lindman kristna knuttar. Janne
har bytt hela sitt gamla liv med våld, brottslighet och hemska minnen från barndomen, mot ett annat liv som frälst.
Men motorcykeln fick vara kvar och nu reser han runt med
sin mc-klubb och delar ut biblar.
Vad innebär det egentligen att bli ”frälst”?
Nyhet
Art.nr: 7308

Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem.

Religionsserie som svarar mot målen i Lgr 11

Av sju miljarder människor är de flesta troende.
I den här serien tittar vi närmare på dagens – och
framtidens - världsreligioner. Serien är filmad runt
om i världen.

Den aktuella och angelägna serien inspirerar och uppfyller målen i
nya läroplanen.
I skolans värdegrund och uppdrag ingår att främja förståelse för
andra människor och medmänsklighet. Olika religion och trosuppfattningar är allt viktigare att känna till i det svenska samhället i takt med
en ökad internationalisering. Människors förmåga att leva med och
inse värdet av kulturell mångfald blir allt större (s 7 Lgr 11).
Utifrån skolans kunskapsmål skall eleven efter genomgången grundskola också kunna ”samspela i mötet med andra människor utifrån
kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion
och historia.” (s 14, Lgr 11).
I det centrala innehållet i religionskunskap i åk 4-6 anges till exempel
att ritualer, religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser
och rum i världsreligionerna kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism ska behandlas (s 188, Lgr 11).

FAKTA
OBS! 8 filmer finns i serien:
1531: Islam
1528: Buddhism
1532: Judendom
1529: Kristendom
1533: Sikhism
1530: Hinduism

1534: Bahai
1535: Sju religioner

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox, 2013
Produktionsland: Storbritannien, 2012

Från: 10 år

Längd: ca 20-22 min

Ämne: Religion

Språk: Svensk text

Bahai

Sikhism

För ungefär 500 år sedan
föddes en pojke i en högkastig hinduisk familj. Med
tiden gav han bort sina
ägodelar för att istället söka
vishet. Hans namn var Guru
Nanak. Filmen ger en introduktion
till sikhismen. Du får även följa med
en ung sikhisk flicka och hennes
familj när de firar Vaisakhi.
Art. nr: 1533

Bahai är den yngsta men
snabbast växande av världsreligionerna. Den uppfattar
sig som ett självständigt
religiöst system och inte som
en gren av islam. I filmen
skildras Bahaullah, grundarens, liv
och du lär dig även mer om religionen, dess heligaste platser, och hur
den praktiseras.
Art. nr: 1534

Buddhism

För ca 2 500 år sedan levde
en olycklig prins som gav
upp sin rikedom för att finna
den rätta vägen. Hans namn
var Siddhartha Gautama.
Filmen ger en introduktion
till buddhismen och beskriver bland
annat hur livet kan se ut för en
buddhistisk munk.
Art. nr: 1528

Nu är julen här

STORA RELIGIONER
Kristendom, Judendom och Islam

Hinduism, Buddhism och Shintoism

Möt Marco, David och Omar – tre barn med
olika religioner. I den här filmen om de tre
monoteistiska religionerna kristendomen,
judendomen och islam blandas tecknat och
filmat material. Vi får veta mer om de olika
religionernas seder och bruk men även deras
historia och olika inriktningar. Vi får också
lära oss vilka Martin Luther, Moses och Muhammed var. Art. nr: 1360

Möt Rhani, Raju och Kenji – tre barn med
olika religioner. Tecknat och filmat material blandas i den här filmen om hinduism,
buddhism och shintoism. Vi får lära oss om
Gandhi, Siddhartha och kami, den kraft som
enligt shintoismen genomsyrar allt. Filmen
berättar också om de tre religionernas seder
och bruk. Art. nr: 1361

Nu är julen här! Men vad firar vi och varför? Följ med på en spännande resa bakåt i
tiden, som berättar om kända som glömda
myter och traditioner runt om i världen.
1. Juldatum
2. Julkrubban
3. Julandan
4. Julgranen
5. Jultomten
6. Julkalkonen
7. Juldekorationer
8. Julklappar
9. ”Noël”
10. De tre vise
männen
11. Julkubben
12. Julberättelser
Art.nr: 1506
FAKTA

FAKTA

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren

Svensk distribution: © Cinebox, 2012
Produktionsland: Frankrike, 2012

Längd: ca 18 min

Från: 9 år

Längd: ca 52 min

Språk: Svenskt tal

Ämne: Religion

Språk: Svenskt tal

Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren

Svensk distribution: © Cinebox, 2009
Produktionsland: Italien, 2008

Längd: ca 24 min

Från: 7 år

Språk: Svenskt tal

Ämne: Religion

Ansvarig utgivare:
Katarina Lundgren

Svensk distribution: © Cinebox, 2009
Produktionsland: Italien, 2008

Från: 7 år
Ämne: Religion
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ERBJUDANDE! ÄMNE: Religion - Spara upp till 7200 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 eller fler kostar 600 kr/st • Köper du alla 24 filmerna kostar de 12000 kr = 500 kr/st!

*OBS! Välj fritt bland fler delar i serierna ”Från Sverige till himlen” och ”Vi tittar på världsreligionerna”
......st

Art.nr. 7305

*Från Sverige till himlen: Sex och andlighet (del 10/13)

800 kr

......st

Art.nr. 7306

*Från Sverige till himlen: Romer och Pingstkyrkan (del 11/13)

800 kr

......st

Art.nr. 7307

*Från Sverige till himlen: Från kristen till muslim (del 12/13)

800 kr

......st

Art.nr. 7308

*Från Sverige till himlen: Kristna knuttar (del 13/13)

800 kr

......st

Art.nr. 1533

*Vi tittar på världsreligionerna: Sikhism (del 6/8)

800 kr

......st

Art.nr. 1534

*Vi tittar på världsreligionerna: Bahai (del 7/8)

800 kr

......st

Art.nr. 1528

*Vi tittar på världsreligionerna: Buddhism (del 1/8)

800 kr

......st

Art.nr. 1360

Stora religioner: Kristendom, Judendom och Islam

800 kr

......st

Art.nr. 1361

Stora religioner: Hinduism, Buddhism och Shintoism

800 kr

......st

Art.nr. 1506

Nu är julen här

800 kr

......st

ALLA 24 FILMER (alla delar i serierna)

12 000 kr
500 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 .................................................................
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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

