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Pedagogik
& samlevnad
Utbildningfilmer och dokumentärer för skolan

Jag ska tacka dig från himlen sen

Titta på trailer
www.cinebox.se

Svenskt tal, Ålder: från 13 år, Speltid: 31 min
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Överviktiga Colin har alltid avskytt skolan och står inte längre ut med
mobbningen och misshandeln... Den skånska ungdomsfilmen Jag ska tacka dej
från himlen sen baseras på verkliga händelser och är en del i ungdomsprojektet
Versus som syftar till att motverka mobbning av unga överviktiga personer.
Jag ska tacka dej från himlen sen har regisserats av Jan Linell och har prisats på
filmtävlingen WorldMediaFestival i Hamburg.

Titta på trailer
www.filmo.se

Sämre än djur - I familjens våld
Svenskt tal, Ålder: från 15 år, Speltid: 57 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se

Han flyr sin familj för att rädda sitt liv. Hon gjorde det otänkbara och stod för sin
kärlek till en annan kvinna. Hennes far måste rädda familjens heder.
En dokumentärfilm av Oscar Hedin om en aldrig tidigare skildrad värld
- om flator, bögar och hederskultur.

Bögar adopterar, lesbiska gifter sig och Prideparaden är den största
demonstrationen - Sverige är världens mest liberala land för de med
HBT-läggning. Men det finns en grupp med helt andra förutsättningar - flator
och bögar som lever i hederskulturer i Sverige. I Sämre än djur träder de för första
gången fram. Vi möter berättelser om hot, våld och flykt men också kärlek, hopp
och överlevnad.
Den första dokumentärfilmen någonsin om heder och HBT.

www.cinebox.se • www.filmo.se

Klassiska pedagogikfilmer
Metoder

Titta på trailer
www.filmo.se

Ett filmat experiment med förskolebarn som visar hur de påverkas vid olika
typer av ledarskap. Vi får se tre barngrupper arbeta eller leka med lera. Tant
Kafi leder grupperna på olika sätt. I en grupp är hon auktoritär, i en annan
demokratisk och i den tredje låter hon barnen göra precis som de vill.
I slutet av filmen intervjuas några barn ur varje grupp om sin inställning till
tant Kati.
Ämne: Pedagogik, Svensk text, Från 15 år, Speltid: 22 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se
OBS! Gammal klassiker, inspelad 1969.

Blåögd

En lektion i diskriminering

Vi lever i ett samhälle där alla inte behandlas lika. Homosexuella, handikappade och
personer med annan etnisk bakgrund är
exempel på grupper som diskrimineras.

En lärare i kanadensiska Quebec
bestämmer sig för att låta sina
nioåriga elever genomgå ett
experiment. Genom att dela upp
klassen i grupper efter deras
längd och hävda att det finns
forskning som visar att korta
är smarta och kreativa medan
långa är lata och konstiga, testar
hon hur snabbt det går att få
Titta på trailer
eleverna att börja diskriminera
www.filmo.se
varandra.
Filmen är en modern variant av filmen ”A class
divided” (1984) av Jane Elliot.
En lektion i diskriminering spelades in 2006.

Jane Elliot vänder på begreppen och låter
“blåögda“ och “brunögda“ konfronteras i
ett socialt experiment under en dag. Under
denna dag vill hon få oss att inse vad det
innebär att tillhöra en minoritet och att
utsättas för diskriminering.
Filmen beskriver hur den som behandlas som ett mindre
vetande barn kommer att bete sig därefter. Förtryckaren får
på så sätt sina fördomar bekräftade och cirkeln sluts.
Skivan innehåller utdrag från filmen ”A class divided” (1984) av
Jane Elliot. Blåögd spelades in 1996.
Ämne: Pedagogik/Psykologi, Svensk text, Från 13 år, Speltid: 90 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se

Studiehandledningar till samtliga filmer
hittar du på www.filmo.se och www.cinebox.se
Där kan du även se trailers på filmerna.

• På våra hemsidor hittar du
fler filmer med liknande
tema.
• Där kan du även ta del
av hela vårt utbud med
utbildningsfilmer.
• www.filmo.se
• www.cinebox.se

Ämne: Pedagogik/Psykologi, Svensk text, Från 11 år
Speltid: 42 min, Studiehandledning finns på www.filmo.se

FriskisSpanarna FÖR LÅGSTADIET/MELLANSTADIET
Viktor Åkerblom, känd programledare
från TV och tre ungdomar Lisa,
Nilo och Mattias, filmens s.k. FriskisSpanare, genomför i filmen spaningar
på hur man som ung kan se till att må
bra och hålla sig frisk inför framtiden.
FriskisSpanarna spanar fram roliga
motionstips för barn och ungdomar
och tipsar om alternativ till ”skräpmat” genom att spana efter bra och
näringsrik kost.
Filmen FriskisSpanarna är en kulig, busig och underhållande utbildningsfilm, helt och hållet utan pekpinnar! Allt
utifrån perspektivet att barn och ungdomar mår bättre av
bra matvanor och regelbunden vardagsmotion.
Ämne: Hälsa & vård, Friskvård, Svenskt tal
Från 7 år, Speltid: 18 min
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

Titta på trailer
www.cinebox.se

För mer information kontakta FILMO: Tel 08-445 25 59 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@filmo.se • www.filmo.se

typ...Key West
Ämne: Samhälle, ANT, Svenskt tal, Ålder: från 15 år, Speltid: 57 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se

typ... Key West är en svensk spelfilm baserad på verkliga händelser i Staffanstorp
där ett gäng vanliga ungdomar hamnar i utanförskap, kriminalitet och drogmissbruk.
Filmen handlar om Jocke som avled av en överdos heroin då han var 17 år gammal.
När Jocke hittades hade han suttit död framför TV:n i fyra dagar med fjärrkontrollen i handen.
I fyra år hade Jocke ställt till med ett veritabelt helvete för sina föräldrar med ständig oro,
ångest, sorg, besvikelser, lögner och manipulerande. Märkligt nog var det en lättnad jag
kände den här dagen - säger Jockes mamma Katarina, - nu har det värsta som kan hända
drabbat mig. Det kan inte bli värre än så här.

Titta på trailer
www.filmo.se

Dom glömda barnen
Ämne: Samlevnad, ANT, Svenskt tal, Ålder: från 14 år, Speltid: 22 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se

Om barn där leken kommer i kläm och allvaret kommer
in tidigt…
Den här filmen handlar om de glömda barnen. Barn som
växt upp med missbrukande föräldrar. Barn som själva har
fått vara föräldrar till sina föräldrar. Och de är många – över
200 000 barn i Sverige är barn till missbrukare.
I filmen möter du bl.a. Gina, Stina och Mattias. Stefan Erdman växte upp med en alkoholiserad pappa
och var själv ett glömt barn. Nu har han gjort den här filmen – och sin och andras röster hörda.

Sylvester Sjörövarmus
En film som hjälpmedel i samtal med barn om föräldrars skilsmässa.

Titta på trailer
www.filmo.se

En skilsmässa eller en separation är vanligtvis smärtsam och svår för både föräldrar
och barn. I mitt arbete som medlare och terapeut på ett familjecenter möter jag
föräldrar som försöker göra den här processen så skonsam som möjligt för barnen.
Men det är inte lätt att veta hur man ska agera i alla situationer.
Det finns ingen mall att följa. Varje familj är unik, precis som varje familjemedlem är
unik. Och varje separation har sina frågeställningar: Är det här något som föräldrarna
har planerat länge? Har det hänt något som har påskyndat beslutet? Är det mycket
ilska och bitterhet mellan föräldrarna? Hur gamla är barnen? Är något av barnen
extra sårbart? Kommer det att innebära praktiska eller ekonomiska problem?
Ämne: Samlevnad, Pedagogik, Svenskt tal, Från 7 år i vuxens sällskap, Speltid: 14 minuter
Studiehandledning finns på www.filmo.se

Den Arge
En film för små och stora om våld i hemmet.

Titta på trailer

”Sov, Boj, säger Mamma.
www.cinebox.se
Lägg dig och sov, Boj.
Mamma, mamma. Jag kan inte sova.
Sov, skriker Mamma med saxar i rösten.
Men Boj sover inte. Boj hör allt genom väggen.
Mamma, Mamma. Låt inte Den Arge ta dig.”
”En dag hoppas jag att vara som pappa, min stora,
snälla pappa!
Jag ska vara snäll, och tyst, och hoppas att dagen
kommer att gå bra,” tänker Boj.
Ämne: Samlevnad Svenskt tal, Från 15 år, Speltid: 20 minuter
Studiehandledning finns på www.cinebox.se

						
						
						

Men då dyker den Arge Mannen upp i alla fall ...
Det är bäst att stanna ute i trädgården, under trädet.
”Kan inte se något från utsidan ... ” säger Boj tyst, och tittar
på huset ...” Det är en hemlighet!”
Filmen bygger på boken Den arge av författaren Gro Dahle.

För mer information kontakta Cinebox: Tel 08-50 90 25 63 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@cinebox.se • www.cinebox.se
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