
FILMNYTT
VÅRTERMINEN 2020
FilmNytt presenterar kommande releaser på den institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, på arbetsplatser, vårdinrättningar, 
bibliotek, filmklubbar... Och filmer för skolbio! 

TITO   
OCH FÅGLARNA

AMAZING GRACE   AKIRA   BINTI
BORTOM DET SYNLIGA – FILMEN OM HILMA AF KLINT   
DE 400 SLAGEN   FLUGORNAS HERRE   
FRAEMLING   MATTHIAS & MAXIME   
METROPOLIS   NOSFERATU – NATTENS VAMPYR   

Engagerande 
lektioner
kring hållbar
utveckling!

Därför att bra film rör och berör.
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OM DET OÄNDLIGA
PARASIT ...OCH MYCKET MER!



Så har vi gått in i ett nytt årtionde! Ändock börjar 2020, i likhet med alltför 
många andra år, med elände och lidande som vi önskar att vi kunde lämna 
åt det förflutna. Vår planet, dess befolkning och kommande generationer 
behöver engagemang för att vända vår tid till en ljus och framåtsyftande 
tid. Kanske och förhoppningsvis kan kultur hjälpa oss små steg på vägen, 
lära oss lyssna, bli empatiska och förstå vårt sammanhang. Vi vill tro det.

I FilmNytt presenterar vi som alltid terminens nya releaser. Det är många 
titlar för en ynge publik den här våren, och vi är särskilt glada att kunna 
erbjuda den hyllade Tito och fåglarna samt Sundance-aktuella Binti, för att 
nämna två av höjdpunkterna. 

Vi har Guldbagge-favoriterna And Then We Danced, Fraemling, Om det 
oändliga och Parasit. 

Bland det nya finns som alltid också historiska verk. NonStop har fortsatt 
ge ut filmklassiker och låter oss ta med Akira, De 400 slagen, Flugornas 
herre, Metropolis och Nosferato – nattens vampyr in i det nya decenniet. 
Även Folkets Bio har satsat på att bevara filmer från tidigare årtionden; i 
det här numret återfinns Prins Hatt under jord, Tvätten, en ny kortfilms-
samling med tjeckiska Mullvaden liksom Stefan Jarls dokumentärer Hotet 
/ Uhkkádus och Naturens hämnd. 

En god filmtermin och låt oss nu jobba för ett gott nytt decennium! Kom 
ihåg att de Globala målen för hållbar utveckling, som antogs av världens 
ledare i september 2015, ska gälla under kommande tio år – fram till 2030. 
Det kan vi inte påminna tillräckligt om! Vill du prata mer med oss så möt 
oss gärna på Filmkunnighetsdagen i Göteborg, Folk & Kultur, BUFF eller 
under någon av vårens utbuds- och skolbiodagar runt om i landet!

FILMNYTT VT 2020

FILMNYTT KOMMER UT VID 
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AKIRA

AMAZING GRACE

ARNE ALLIGATOR

BINTI

BLAND TISTLAR

BORTOM DET SYNLIGA – FILMEN OM 

HILMA AF KLINT

DE 400 SLAGEN 

EN ARMÉ AV ÄLSKANDE

FLUGORNAS HERRE

FRAEMLING

GOD TON

HONEYLAND

HOTET / UHKKÁDUS

HÄNDELSER I YDRE

MATTHIAS & MAXIME

METROPOLIS

MULLVADENS NYA ÄVENTYR

NATURENS HÄMND

NOSFERATU – NATTENS VAMPYR 

OM DET OÄNDLIGA

PARASIT

PRINS HATT UNDER JORDEN

SHOOTING THE MAFIA 

SNIPP, SNAPP, SNUT OCH ...

STORA STJÄRNOR ÄTER GALAXER

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

TEHERAN TABU

TITO OCH FÅGLARNA

TOPP 3

TVÄTTEN

BARNKONVENTIONEN GENOM FILM

FÖREGÅENDE TERMINS TOPPLISTOR

GLOBALA MÅLEN GENOM FILM

”HÅLLBARHET” I FÖRSKOLAN

PRESIDENTVALET I USA 2020

SKAPANDE SKOLA

SMÅ STORA SPRÅK PÅ MINIBIO
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Stora galaxer äter stjärnor
I en galax långt långt borta, bland rymdsälar, skuggmonster och järn-
vägskaniner bor Rabbit, Lövet, Bärri & Lill-Tuffe. Tillsammans ger de 
sig iväg på jakt efter sina stjärnor i rymden. Men i skuggornas tunnel 
finns stjärnglans-ätande monster. Det är bara om de hjälps åt som de 
kan klara sig hela vägen. Kanske de hittar sin stjärna och vågar följa den?

ANNA CHARLOTTE. SVERIGE 2019. 29 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: –
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: F

Snipp, Snapp, Snut och 
Tråkmånsarna
I en fantasivärld bor de busiga kompisarna Snipp, Snapp och Snut. De 
lever ett härligt liv bland träd fulla med bullar och ballonger. Men där 
bor även de fyrkantiga Tråkmånsarna, som vill förbjuda allt som är kul. 

CECILIA ACTIS & MIA HULTERSTAM. SVERIGE 2019. 31 MIN.
TAL: SVENSKA  TEXT: –
RELEASE: TBA (VOD) 
REK. FRÅN: F

Arne Alligator
YouTube-stjärnan bjuder in barn och vuxna att sjunga med i låtarna 
och se till att taket lyfter. Vi får även följa med Arne på äventyr i verk-
ligheten. En film av Arne Alligator Brands.

ILKKA RAUTIO. FINLAND 2019. 40 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: F

FOLKETS BIOS BARNFILMER!

Bland tistlar
Alltihop utspelas en sommar på ett mu-
sikläger där barnen varje morgon kryper 
ut ur sina tält och samlas till dagens 
repetitioner. Med en unik animations-
teknik och specialkomponerad musik tar 
oss filmen på en spännande resa bland 
valthorn och tistlar.

LOTTA GEFFENBLAD & UZI GEFFENBLAD. 
SVERIGE 2004. 46 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: F

Mullvadens nya 
äventyr
Tillsammans med sina vänner lever han 
ett harmoniskt liv mitt i skogen. Med ett 
stort hjärta och medkänsla för de andra 
djuren tar hans nyfikenhet och livsglädje 
oss med på en massa påhittiga upptåg. 

ZDENĚK MILER. TJECKOSLOVAKIEN 
1969-1975. 76 MIN.
TAL: –  TEXT: –
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: F

Prins Hatt under 
jorden
Sagan om prinsessan som kämpar mot 
häxan för att få tillbaka sin prins fängslar 
oss fortfarande. 

NINNE OLSSON & PETER HALD. 
SVERIGE 1980. 90 MIN.
TAL: SVENSKA  TEXT: –
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: F

Tvätten
Efter de mycket populära tv-serierna 
Tårtan, Doktor Krall och Privatdetektiven 
Kant gjorde Alexandersson och De 
Geer sin första långfilm, i vilken Lisa blir 
omhändertagen av Doktor Blom efter-
som han anser att Lisas mamma Mona, 
som driver ett tvätteri, inte är en bra 
och ordningsam mor.

CARL JOHAN DE GEER & HÅKAN ALEX-
ANDERSSON. SVERIGE 1985. 72 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: –
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: F
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”Hållbarhet” 
i förskolan

Filmresor ger oss så mycket. På kort tid får vi 
många och starka intryck och en helt ny värld 
som gemensam referenspunkt. Både att fantisera 
om, att diskutera kring och att relatera oss själva till.
   I hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” låter vi 
barnen fundera kring människans roll i ett större 
sammanhang; det handlar både om natur och 
miljö och sociala frågor. Med filmens hjälp gör vi 
en tur – och retur – som ger perspektiv till verklig-
heten omkring oss. Projektet ger barnen en första 
introduktion till de globala målen för hållbar ut-
veckling. Att kombinera diskussioner med prak-
tiskt arbete kring hållbarhetsfrågor, gör det lätt-
are för barn i förskolan att ta till sig ämnet, visar 
Farhana Borgs forskning.
− Jag tror att förändringen till ett mer hållbart 
samhälle måste starta redan hos de yngsta barnen. 
Det är mycket svårare att ändra sitt beteende och 
sina vanor som ungdom eller vuxen. Med tanke 
på att hållbar utveckling lyfts fram i förskolans 
läroplan är frågan angelägen, sa Farhana Borg i 
tidningen Förskolan i februari 2018.

Projektet innehåller filmer, handlednings-
material och tydliga hänvisningar till 
läroplanen! 

Fisketur

En ensam och hungrig liten katt seglar fram i en 
potta. Hon fiskar med ett metspö i vattnet för att 
hitta mat och visst nappar det, men det är tyvärr 
ingen fisk på kroken, bara skräp. Eller är det skräp? 

Ville och Vilda Kanin

Tamkaninen Ville har tråkigt i sin bur. Men så en 
dag går dörren upp och Ville skuttar försiktigt ut 
i skogen. Där träffar han Vilda Kanin ...

Pirret 

Sara upptäcker att hon kan flyga. Men bara 
ibland, när det pirrar. Vad är det för pirr? 

Tänk om

Flera små sångberättelser fyllda med kärlek 
mellan liten och stor och lusten att ge sig ut på 
fantasifulla, fantastiska äventyr. 

Min vän Lage

Ugglan Lage lämnar sitt hem i skogen för att bli 
storstadsuggla. I staden försörjer han sig på att 
borra hål till hyllor. Men en dag får Lage sparken! 
Han börjar umgås med Janne, en suspekt uggla 
med skumma planer ...

Vi erbjuder olika filmpedagogiska verksamheter kring de globala målen för skolan. Vi 
har också många projekt för förskolebarn – och nu så många förfrågningar att vi gjort 
slag i saken och satt ihop hållbarhetspaketet ”Tur & Retur” för de allra yngsta!

SKAPANDESKOLA?
se sid. 16

söker ni
verksamhetinom ramen för
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Ida prata med hönsen på meänkieli, 
Aston fira födelsedag på nordsamiska 
och ”Jaguaren” läsas på romani arli! 
Eller tvärtom – alla filmer finns på alla 
språk!

Precis som alla våra andra Minibio-
filmer har de versionerade titlarna 
handledningsmaterial som diskuterar 
filmens ämnen och ger exempel på 
lekar, rim, ramsor och övningar uti-
från berättelsen. Det betyder att vi nu 
stoltserar med hela 20 nya små Mini-
bio-filmhandledningar! En för varje 
film och varje språk.
 

Titlar som tillgängliggjorts: 

Astons presenter (Lotta Geffenblad 
och Uzi Geffenblad, baserad på Lotta 
Geffenblads bok med samma namn)

Emil och Ida i Lönneberga (Per Åhlin 
och Alicja Jaworski Björk, baserad på 
böckerna ”Emils hyss nr. 325”, ”När 
lilla Ida skulle göra hyss” och ”Emil 
med paltsmeten”)

Jaguaren (Mattias Gordon, baserad 
på Ulf Starks och Anna Höglunds bok 
med samma namn.)

Sandra (David Wramneby)

Snuttefilm (Anna-Clara Tidholm och 
Gun Jacobson, baserad på Anna-Clara 
Tidholms böcker ”Alla får åka med”, 
”Apan Fin”, ”Hela Natten”, ”Nelly 
packar” och ”Simons anka”)

Små stora språk på
Minibio!
Minibio startade som ett språkutveck-
lingsprojekt för de yngsta barnen; 
hur kan film och rörlig bild påverka 
språket och stimulera intresset för det 
skrivna ordet? Minibio syftar också 
till att erbjuda kvalitetsfilm för barn 
i åldrarna 2-6 år, öka intresset för 
film som medium för små barn och 
att utveckla former och metoder för 
filmvisningar som är anpassade till 
de minsta barnens utveckling och för-
utsättningar. Flera av karaktärerna 
känner barnen kanske redan – de 
flesta Minibiofilmer baseras nämligen 
på populära barnböcker! Nu – änt-
ligen – fortsätter vår utveckling av 
språkutvecklingen (!). Fem av våra 
mest uppskattade Minibio-titlar (eller 
egentligen nio av dem, eftersom Snut-
tefilm är en kortfilmssamling med fem 
olika filmer) har nu tillgängliggjorts på 
arabiska, meänkieli, nordsamiska och 
romani arli! 

Tänk att få höra Emil i Lönneberga 
fundera ut hyss på arabiska, lilla 
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Mer om barn-
konventionen
med film!
FN:s konvention om barnets rättighe-
ter, eller ”barnkonventionen” som den 
ofta kallas, har till syfte att garantera 
alla barn deras mänskliga rättigheter. 
Den antogs av FN:s generalförsamling 
den 20 november 1989. Sverige rati-
ficerade barnkonventionen utan reser-
vationer 1990.
   I juni 2018 röstade riksdagen för 
regeringens förslag att göra FN:s kon-
vention om barnets rättigheter till 
svensk lag. Lagen (2018:1197) trädde 
i kraft den 1 januari 2020. 
   Beslutet innebär ett förtydligande 
av att domstolar och rättstillämpare 
ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter 
ska beaktas vid avvägningar och be-
dömningar som görs i beslutsprocesser 
i mål och ärenden som rör barn.

FilmCentrum har sammanställt paket 
för dem som vill använda film i un-
dervisning och samtal kring barnkon-
ventionen. Idag finns ett paket för 
lågstadiet, ett paket för mellanstadiet 
och ett paket för lärarrummet. Till 
varje paket finns handledningsmaterial.

Vad kan film tillföra? Film ger oss en 
gemensam referenspunkt. Den ger oss 
möjlighet till identifikation och reflek-
tion, och vi kan närma oss komplexa 
och känsliga ämnen utan att behöva 
utgå från våra egna erfarenheter. Fil-
men låter oss dela andra människors 
perspektiv samtidigt som vi lånar av 
oss själva för att tolka innehållet. Det 
stärker våra empatiska förmågor att se 
oss själva i andra, likväl som det ger 
oss sammanhang och när så behövs 
förtröstan. Att öka vår förståelse för 
hur livet ser ut för andra är en påmin-
nelse om olika livsvilkor, men också 
och framförallt om det som förenar 
oss. Alla barn behöver bli bekräftade, 
älskade och respekterade för den de är.

Ny
Lag!
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Tito och fåglarna
(Tito e os Pássaros)
Tito och fåglarna visar ett samhälle där människor 
slutar tänka själva och förlamas av skrämmande 
nyhetsrapporter. 10-åriga Tito inser att någon måste 
göra något, innan det är för sent. Han anar att vi tap-
pat bort den kanske viktigaste rösten av alla: naturen 
och fåglarnas sång...
Tito och fåglarna har haft ett rikt internationellt festival-
liv på barnfilmfestivaler världen över. I Sverige var den 
öppningsfilm på Göteborg Film Festivals barnupplaga 
2019 och visades även på BUFF och Stockholms film-
festival Junior.

GUSTAVO STEINBERG, ANDRÉ CATOTO & GABRIEL 
BITAR. BRASILIEN 2018. 73 MIN.
TAL: SVENSKA ELLER PORTUGISISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.03.20  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 1

FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET!

KLIMAT OCH MILJÖ · DJUR OCH NATUR · SAMHÄLLS-
KUNSKAP · MEDIA · PSYKOLOGI · NATURVETENSKAP

”Tito är något av en yngre tecknad 
version av Greta Thunberg. Han tän-
ker inte låta vuxenvärlden och dumma 
gubbar stoppa hans övertygelse om att 
det ännu inte är för sent att rädda värl-
den” skrev Göteborgs-Posten om Tito 
och fåglarna inför filmens biograf-
premiär. Recensenten fortsatte med 
att beskriva hur filmen påminner oss 
om att ”vi för att överleva måste hålla 
ihop och samarbeta. Vi måste lyssna 
på barnen och vi måste lyssna på 
djuren”. Citaten ger en fin introduk-
tion till filmen och ringar in flera av 
dess användbara hållbarhetsperspek-
tiv.  För det är ju så; det är viktigt att 
komma ihåg att vi lånar planeten av 
framtida generationer och barn visar 
oss att de är både kloka och kapabla 
att förstå det allvar som tidsperspek-
tivet innebär. Barn och unga idag är 
oroade och engagerade på ett sätt som 
inte alltid varit självklart, och som vi 
kanske önskar inte skulle ha behövts. 
   ”Klimatångest” och ”skolstrejk” har 
blivit begrepp i tiden. Det kan onek-

ligen kännas en gnutta sorgligt. Just 
därför är det viktigt att också påminna 
om starka positiva och förenande 
krafter, bestående värden och hur vi 
alla har förmågan att åstadkomma 
förändring, oavsett storlek. Tillsam-
mans kan vi göra skillnad och skapa 
den hållbarhet vi vill se! 

Tito och fåglarna är ett aktuellt och 
storslaget äventyr med många lager. 
Vår egen lilla filmhandledning fokuse-
rar på de tre aspekterna av hållbarhet 
(läs mer på s 10) och människans för-
hållande till naturen; förmågan att ur-
skilja den röst som vi borde lyssna mer 
på. Den rösten både omger oss och är 
en del av oss, det kan vara viktigt att 
minnas i snabba digitala tider med kon-
stant brus. Att naturen av flera anled-
ningar har välgörande effekter på vår 
hälsa är väldokumenterat. Men inte 
bara den egna hälsan gynnas – barn 
som känner naturen är mer benägna 
att ta hand om den och det gynnar oss 
alla! 

Tito och fåglarna
Filmen har också en handledning från 
Svenska Filminstitutet, samt ett web-
baserat spel (läs mer på sidan intill). 
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Till filmen finns ett webbaserat spel som kan användas i det pedagogiska arbetet. I ”Epedemi-
mobilen” finns olika appar som låter eleverna resonera kring vikten av källkritik genom att 
bemöta och faktagranska texter och bilder. Det är, som filmen visar, viktigt att kunna känna igen 
och särskilja sakliga utsagor från osakliga, känslostyrda eller populistiska sådana.  Spelet kan 
spelas från dator eller vilken mobil enhet som helst. Det är på svenska och du hittar det på: 
www.titoandthebirds.com/game

”En spännande berättelse som 
utmanar sin publik med frågor 
om hur rädsla respektive tillit 
kan förändra allt från familje- 
och vänskapsrelationer till 
politik på nationell nivå.” 

SVENSKA FILMINSTITUTET

”Ett hjärtskärande 
litet mästerverk 
där högklassigt 
oljemåleri möter 
animation, äventyr 
och hjältemod.” 

 GÖTEBORGS-POSTEN

Tito och fåglarna var Sveriges första gröna biograflansering. 
Varför valde man att göra en sådan och vad innebar det? 
Fundera över olika branschers klimatavtryck! Hur ser det ut 
i din skola / organisation – hur skulle ni kunna minska er 
klimatpåverkan?
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Globala målen angår alla, alltid. – Men 
upplägget kring hur vi tar oss an 
hållbarhetsundervisningen med olika 
åldersgrupper skiljer sig. I förskolan 
finns utrymme för temastyrd peda-
gogik och längre utforskande projekt 
med stor tyngd vid empiri och språk. I 
högstadiet och gymnasiet har eleverna 
en kunskapsgrund och verktygslåda 
att arbeta med. I åldern däremellan 
finns en stark medvetenhet och nyfi-
kenhet kring världen runtomkring oss.  
Det är en fantastisk och tacksam tid 
att arbeta med hållbarhetsfrågor och 
spinna starka grunder i de kunskaps-
nät som ska följa eleverna genom livet.

De sjutton globala hållbarhetsmålen 
är oskiljaktiga och beroende av varan-
dra. Att synliggöra och skapa nyfiken-
het kring målen och de symboler som 

är satta att illustrera dem är viktigt. 
Som ramverk för arbetet med hållbar-
hetsfrågor kan tankemodellen med de 
tre dimensionerna av hållbarhet – eko-
logisk, ekonomisk och social – vara 
användbar. 

Att prata om vad paraplybegreppen 
innebär och låta eleverna själva fun-
dera kring om och hur en text berör 
perspektiven är en god vana. När 
vi har satt ihop våra filmpaket för 
låg- och mellanstadiet så har vi det i 
åtanke. Det är färre filmer än i våra 
paket för äldre elever – de tar inte 
mycket tid i anspråk, men är kom-
plexa med många lager och en gemen-
sam bredd i både innehåll och uttryck. 
Vad säger de om världen vi lever i? 
Vad säger de om framtiden? Vad på-
verkar oss? Och vad påverkar vi? 

För att nå helhetsförståelse och uppmuntra analys 
kan man också jobba ”baklänges” med att lära 
känna de sjutton hållbarhetsmålen! Börja stort och 
avancera genom att låta eleverna närma sig de 
enskilda målen utifrån sin egen förståelse!

 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

De globala målen.

Globala målen-paketet för lågstadiet innehåller: Havets sång, Pingvinresan 2 och Tito och fåglarna.
Globala målen-paketet för mellanstadiet innehåller: Binti, Girraffada, Jag köpte en regnskog, Havets sång, Pingvinresan 2 och Tito och fåglarna.

Mer om

Globala målen i låg- 
och mellanstadiet  



Globala målen 
för högstadiet

Har olika hållbarhetsmål olika prio-
ritet? Resonera och motivera! Är in-
dividens inställning och omställning 
drivande eller är det makthavarnas? 

Världsnaturfonden WWF har tagit fram 
en uppställning över fem områden inom 
vilka vi alla med vardagliga beslut kan 
påverka mycket. Vilka är dessa områ-
den? Vilka omställningar är du själv vil-
lig att göra för att vi globalt ska kunna 
uppnå hållbar utveckling? Har du tilltro 
till att dina val och eventuella eftergifter 
gör skillnad? 

För att påverka politiskt i allmänna val 
behöver du vara 18 år, är det en rim-
lig åldergräns? Varför / varför inte? Är 
det något som du ser fram emot? Finns 
det något annat som avgör om man får 
rösta i Sverige? Kan man bli av med sin 
rösträtt? 

Förklara ordet ”medborgarskap”! Är 
medborgarskap en mänsklig rättighet? 
Finns det människor som saknar med-
borgarskap? Vad beror det på? Vad blir 
konsekvenserna? 

Vad menas med segregation? Är Sverige 
segregerat? Hur och varför? På vilket 
sätt märks det i så fall och vad tror du 

att det har för konsekvenser, för en-
skilda personer och för landet? Kan det 
till och med ha konskevenser för demo-
kratin och hur vi uppfattar den?

Förklara varför vi har skolplikt! Är det 
gratis att gå i skolan i Sverige? Hur länge 
kan man utbilda sig? Vet du vad du vill 
bli när du blir stor? Hur ser vägen dit 
ut? Vad behöver du göra för att inför-
liva målet? Finns det någon förändring 
i skolan som du kan se skulle hjälpa dig 
och andra? Diskutera rutiner, studiero, 
stöd, disciplin och arbetsmiljö!

Skolmiljön är viktig. Precis som vil-
ken arbetsplats som helst lyder skolan 
under lagstiftning. Vart vänder du dig 
om något inte är bra i skolan? Vart vän-
der du dig om du eller någon annan mår 
dåligt i skolan? 

Mobbning är när någon blir illa be-
handlad av andra, flera gånger. Vem 
som helst kan utsättas för mobbning 
och behöver då hjälp av omgivningen 
att sätta stopp för det som pågår. Det 
är också viktigt att komma ihåg att den 
som mobbar andra inte mår bra och har 
problem som den behöver vuxenstöd 
för att reda ut. Hur jobbar din skola 
mot mobbning? Hur ser du själv till att 

vara en schysst kompis?

Vad är ”normer”? Kan du ge exempel 
på några normer? Begreppet ”normkri-
tik” har blivit etablerat – vad innebär 
det? 

Hur kan normkritik hjälpa oss i arbetet 
för en hållbar utveckling; socialt, eko-
nomiskt och ekologiskt? Diskutera och 
ge exempel, gärna kopplade till speci-
fika mål!

...Hundratals frågeställningar återstår, 
men till hjälp har varje film ett eget 
handledningsmaterial. En grundläg-
gande och återkommande fråga är för-
stås vilka fler hållbarhetsmål som filmen 
berör, utöver det som den är satt att be-
lysa. Ett tips är att ställa frågan direkt 
i anslutning till visningen, men också 
efter att ha arbetat med filmens tema-
tik. Eleverna brukar överraskas och bli 
stolta av de samband som de fått att 
framträda genom sin analys! 

De filmer som ingår i paketet ”Globala målen för 
högstadiet” är: 

Loving Lorna, Bugs, #will, Jamila, Girls & Boys, 
There Will Be Water, Solar Mamas, Jordgubbslandet, 
Bikes vs Cars, La Zona, Human Scale, Plastic Bag, 
Beasts of the Southern Wild, Blue, Inte bara honung, 
The Rocket och Varje ansikte har ett namn. 

FilmNytt vårterminen 2020  |  11
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Globala målen 
för gymnasiet

Har olika hållbarhetsmål olika prio-
ritet? Resonera och motivera! Är in-
dividens inställning och omställning 
drivande eller är det makthavarnas? 
Vilka är ”makthavarna” och varför? 

”Allt färre människor i världen lever i 
extrem fattigdom” – sant eller falskt? 
Vad menas med begreppet? Vad är re-
lativ fattigdom och hur ser förhållan-
dena ut i Sverige? I Venezuela sjönk 84 
människor varje timme ner i extrem fat-
tigdom under 2019. Vad beror landets 
ekonomiska kris på? Hur styrs landet? 
Vad tror du händer med det politiska 
systemet under förhållanden som dessa? 
Förankra ditt resonemang med jämfö-
relser och exempel. Vad behövs för att 
kunna vända krisen och skapa hållbar 
utveckling? Finns det negativa bieffekter 
av den lösning du ser? Vilka? 

Världsnaturfonden WWF har tagit fram 
en uppställning över fem områden inom 
vilka vi med vardagliga beslut kan på-
verka mycket. Vilka är dessa områden? 
Vilka omställningar är du själv villig att 
göra för att vi globalt ska kunna uppnå 
hållbar utveckling? Är det något du 
saknar i WWF:s uppställning? Har du 
tilltro till att dina levnadsval och even-
tuella eftergifter gör skillnad? 

Har du tilltro till det politiska systemet 
och att demokratin fungerar? Resonera 
och motivera! Vad kännetecknar en de-
mokrati och vad förutsätter den?

Vad menas med ”missnöjespolitik”? 
Vad menas med ”motmakt”? Tillför 
begreppet något till hur vi förstår makt? 
Resonera kring makt, motmakt och ut-
anförskap! Är Sverige segregerat? Vad 
är symptomen och konsekvenserna för 
individerna och för landet tror du? Kan 
du se konkreta politiska beslut som av-
hjälper eller bidrar till segregation? Är 
det några specifika hållbarhetsmål som 
direkt berör segregationsfrågor?  

Hälsa kan förstås kroppsligt och psy-
kisk. Är ”psykisk ohälsa” detsamma 
som ”psykisk sjukdom”? Vad säger 
Världshälsoorganisationen (WHO)? 

Maslows behovstrappa är en välkänd 
psykologisk förklaringsmodell. Beskriv 
den! Idéen härrör från 40-talet – har den 
giltighet idag? Vad talar för respektive 
mot den? Vad tror du själv är grund-
läggande för att individen ska uppleva 
”hälsa”? Hur ska ett samhälle organi-
seras för att möta dessa behov? Frågan 
är gigantisk – bryt ner den genom att 
lyfta fem centrala samhällsfunktioner 

som du anser behövs för att garantera 
människors välmående. Vilka globala 
mål angås av dina prioriteringar? Hur 
ska dessa funktioner finansieras? Disku-
tera fördelningspolitik. Vad anser du är 
rättvist – och för vem? Vad grundar sig 
resonemanget i för uppfattning? Disku-
tera förhållningssätt och följder av rege-
letik respektive konsekvensetik! 

Från normativ etik till normer. Kan man 
säga att normkritik är att praktisera 
motmakt? Diskutera begreppen ”hete-
ronorm”, ”vithetsnorm”, ”cisnorm”, 
”könsuttryck”, och ”damfotboll”... 
Hur skapas och sprids normer? Hur 
påverkar de individen och samhället? 
Vilka samband ser du mellan moral, 
normer och religion? 

Här är ett axplock av de frågeställ-
ningar som  filmerna föranleder. Varje 
film har sitt eget handledningsmaterial.

De filmer som ingår i paketet ”Globala målen för 
gymnasiet” är: 

La familia, Bugs, Martyren, Scaffolding, Silvana 
– väck mig när ni vaknat, Soft Water Hard Stone, 
Solar Mamas, Jordgubbslandet, There Will Be Water, 
Waste Land, Human Scale, Plastic Bag, Beasts of the 
Southern Wild, Blue, Inte bara honung, Varje ansikte 
har ett namn och The Cove. 



Film påverkar människor; den låter oss byta perspektiv och 
identifiera oss med andra; den får oss att lyssna med alla 
sinnen. Film rör och berör.

Ordet kultur härstammar från latinets ”cultivare” – att odla –
och FilmCentrum odlar hållbart. Med 17 utvalda filmer som 
belyser och ger sammanhang åt de 17 globala målen skapar 
FilmCentrum engagemang för hållbarhetsfrågor. Samtliga 
filmer har medföljande handledningsmaterial och fråge-
ställningar att arbeta vidare med. 

Använd kraftfull, berikande och uppskattad kultur för att 
ge näring åt vår tids viktigaste frågor! 

Välkommen att följa med på klimatsmart resande!

FilmCentrums olika verksamhetsgrenar förenas i en gemensam hållbarhets-
strävan. Verksamheten visar och distribuerar filmer från hela världen och 
har decennier av prisbelönad filmpedagogisk kompetens. 

Arrangemang
Seminarium

Kategori
Barn och unga, 
Miljö/hållbarhet

Datum
Onsdag 5/2

Tid
16:00 - 17:00

Plats
Torget, 
Munktell Science Park

Arrangör
FilmCentrum

Filmkultur odlar engagemang 
för hållbarhet!

www.folkochkultur.se
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Binti passar bra från årskurs 4 i sko-
lan. Välj ingångar utifrån mognad, 
skolämne och undervisningssituation. 
Binti ger ett brett spektra av möjlighe-
ter och här följer några av dessa!

Att geografiskt placera ut Belgien i 
Europa och Demokratiska Republiken 
Kongo (DR Kongo / Kongo-Kinshasa) 
i Afrika på kartan, kan vara en bra 
utgångspunkt. Uppmärksamma också 
Republiken Kongo (”Kongo-Brazza-
ville”) och Kongofloden. Studera och 
jämför länderna utifrån kartan – vad 
kan vi utläsa? Ta reda på mer om län-
derna; storlek, befolkning, språk och 
statsskick!

Demokratiska Republiken Kongo var 
en belgisk koloni fram till 1960 och  
är ett av de rikaste länderna i världen 
sett till naturresurser. De ekvatoriala 
regnen när en bördig artrik regnskog 
och i landet utvinns diamanter, guld, 
tenn och tantal (ett grundämne som 
för övrigt upptäcktes 1802 av svens-
ken Anders Gustav Ekeberg, som 

namngav den tåliga metallen efter den 
antika mytologins Tantalos). Som bi-
produkt från annan gruvdrift utvinns 
också kobolt, vilket fått mycket upp-
märksamhet under senare år. För trots 
att landet är rikt på tillgångar lever en 
stor del av befolkningen i fattigdom i 
det konfliktdrabbade landet; barn-
arbete är vanligt och det finns ut-
bredda problem med olaglig gruvdrift, 
kränkningar av mänskliga rättigheter 
och korruption kring utvinningen av 
mineraler i DR Kongo. Det uppskat-
tade värdet på naturresurserna i den 
kongolesiska marken överstiger USA 
och Europas sammanlagda BNP. To-
talt uppskattas olagliga rikedomar på 
40 miljarder kronor årligen försvinna 
ut ur DR Kongo och 4,5 miljoner 
människor är på flykt inom landet.

Ta reda på mer om mänskliga rättig-
heter! Hur kom man fram till FN:s 
deklaration om de mänskliga rättig-
heterna? Vilka bestraffningar eller 
påtryckningsmedel finns för att få alla 
länder att respektera mänskliga rättig-

Binti
heter? Vad betyder korruption? Vad 
betyder det att vara ”papperslös”? 
Hur påverkar det livet, tror du? Vad 
framkommer i filmen? Hur blir man 
medborgare i ett land? Är det lagligt 
att utvisa människor till ett land med 
så bristande säkerhetsläge som DRK, 
alla människor har ju rätt att leva i 
”frihet och personlig säkerhet”? 

I december 2019 stämdes några av 
världens största it-företag av anhöriga 
till barn som dött eller skadats i ko-
boltgruvor i DRK. Företag som Apple, 
Google, Microsoft och Tesla anklagas 
för att bära ansvar för barnarbetarnas 
villkor. Till vad används kobolt? Vem 
driver processen? Vad har it-företagen 
svarat? Vad blir konsekvensen? 

Vid gränsen till Rwanda i Kongo-
Kinshasa ligger en av världens mest 
spektakulära vulkaner: Nyiragongo. 
Hur har vulkanen uppstått? Vulkanen 
är aktiv – vad menas med det? Beskriv 
förloppet under ett vulkanutbrott!

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Livsmiljöer
Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exem-
pel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och 
vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakom-
liggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Biologin och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på 
naturen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Individer och gemenskaper
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresureser och fördelning
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och 
fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur 
individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.



Binti
(Binti)
Binti är 12 år och född i Kongo men flyttade som 
bebis till Belgien med sin pappa. Trots att hon är pap-
perslös vill Binti leva ett vanligt liv och drömmer om 
att bli en känd vloggare precis som idolen Tatyana. 
Drömmen blir avbruten när Binti och hennes pappa 
får beskedet att de måste lämna Belgien och flytta 
tillbaka till Kongo.

Med hög energi, mycket skratt och lekfullhet avhandlas 
allvarliga ämnen som vem har rätt att bo i ett land och 
vem har rätt att drömma.

FREDERIKE MIGOM. BELGIEN 2019. 90 MIN.
TAL: NEDERLÄDSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.03.27  (DVD, VOD, DCP/SKOLBIO) 
REK. FRÅN: ÅK 4

FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET!

SAMHÄLLSKUNSKAP · KRIG OCH KONFLIKT · GEOGRAFI 
· EUROPA · MEDIA · EXISTENTIELLA FRÅGOR

 

Som av en händelse brinner Elias 
för det utrotningshotade giraffdjuret 
okapi, som bara finns vilt just i DR 
Kongo. Okapin är ett av de senast 
upptäckta däggdjuren (länge ansågs 
faktiskt skinnen på naturhistoriska 
museet i London var falsarier, gjorda 
av zebraskinn och andra däggdjur!). 
Med Binti i Okapi-klubben kan de 
genom hennes sociala medier öka 
medvetenheten kring djuret och klub-
ben. Ta reda på mer om okapin och 
dess livsmiljö! Vilka utrotningshotade 
djur finns i Sverige? 

Som ”vlogger” gör och publicerar 
Binti videos på Internet. Använder du 
sociala medier? 

I sociala medier har fler möjlighet 
att dela med sig och ta del av andras 
tankar och åsikter. Innehållet har till 
stor del skapats av användarna själva, 
vilket kan innebära att en större 
mångfald av åsikter kommer till tals. 
Samtidigt betyder det att innehållet i 
sociala medier inte är lika kontrollerat 

som det från etablerade medier. Det är 
viktigt att komma ihåg! Sociala medier 
har blivit en politisk arena. 

Vad betyder källkritik? Hur är du käll-
kritisk? Förklara varför det är viktigt!

Vad menar Binti när hon säger ”Jag 
har 1000 följare av min kanal. Då 
måste jag existera”?

Användbara länkar:

Utrikespolitiska institutet, Landguiden
www.ui.se/landguiden

Svenska FN-förbundet
www.fn.se

Amnesty Sverige
www.amnesty.se

Världsnaturfonden WWF
www.wwf.se

Statens medieråd
www.statensmedierad.se Mer om källkritik? Filmtips:

Tito och fåglarna (s. 8)
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Skapande skola hos FilmCentrum: 

Praktiskt filmskapande 
med angeläget innehåll

FilmCentrum är en av landets största förmedlare av verk-
samhet inom ramen för Skapande skola. Årligen förmed-
las hundratals projekt till skolor och kommuner i hela 
landet. Att träna sin perception och sitt kritiska tänkande 
i förhållande till andras konstverk må vara en både krä-
vande och givande form av skapande. Analytiska fär-
digheter, kännedom om berättartekniska grepp och den 
meningsskapande processen (”tolkning”) är central för 
visuell läskunnighet – men våra Skapande skola-paket 
betonar nu ännu mer det grundläggande egna konstnär-
liga skapandet. 

Vi förenklar nu upplägget inför vårterminen 2020. Vi hål-
ler kvar vid globala målen som övergripande tema, och 
lägger till ett kreativt utställningsrum som lånar namn av 
Greta Thunbergs initiativ. Med Films For Future bjuder vi 
in till ett växande filmgalleri av Skapande skola-arbeten 
av unga – för framtiden.

Vi tror på barns kapacitet och klokhet och vi tror på att 
ge dem uttrycksmedel. Vi ser också konstnärligt skapande 
som ett sätt att kanalisera energi, och som en kraftfull 
motvikt till uppgiven ”klimatångest”. Nu behövs det 
handlingskraft och engagemang – låt elevernas egna ska-
pande nära och berika just det!

Välkommen till oss på FilmCentrum och nyheten Films 
For Future!
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Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i 
skolan. Mer information om Skapande skola och hur man söker 
stödet finns på Kulturrådets hemsida: www.kulturradet.se. 

De pedagoger som förmedlas som handledare i våra Skapande 
skola-arbeten är erfarna och kompetenta filmarbetare, specia-
liserade på olika områden, teman och metoder. Flera av våra 
anlitade filmare har också specialkompetens och erfarenhet av 
pedagogiskt arbete med barn från olika länder och migrations-
situationer. Du kan vara trygg med att vi matchar kompetenser 
utifrån era behov.

Att tänka på när man ska söka 
Skapande skola-bidraget
Skapande skola är något utöver det vardagliga, ett 
komplement till skolans och förskolans eget arbete.
Konst och kultur utvecklar barn och ungdomars 
kreativitet, de ger nya sätt att uttrycka sig på, vidgar 
perspektiv och ger förståelse för världen vi lever i.

Funderar ni på att söka bidraget, tänk på:
• Projektet ska erbjuda konstnärliga processer och 
eget skapande för barn och elever.
• Projektet ska genomföras med hjälp av professio-
nella kulturaktörer.
• Eleverna ska ges möjlighet att förstå film på ett 
djupare plan.
• Gör en tydlig projektbeskrivning där man redogör 
för läsårets projekt och med en budget rimlig och 
relevant i förhållande till projektet.
Har ni andra frågor eller behöver råd kring metoder 
och projekt så tveka inte att kontakta oss!

Förfrågan

Maila oss svar på frågorna nedan, så återkommer vi 
med ett uppläggs- och kostnadsförslag.

1. Antal elever i vilken/vilka årskurser ska delta?

2. När vill ni genomföra satsningen (ungefärlig 
vecka/veckor)

3. Har ni önskemål om något specifikt område inom 
hållbar utveckling (kan vara allt från ”likabehand-
ling” till ”plast i haven”) eller ska arbetet vara mer 
övergripande?

4. Vill ni hyra tekniken som behövs till genomför-
andet?

(5. Eventuella övriga upplysningar, kan t ex vara 
önskemål kring metod, genre, film, filmare, budget-
disponering)

Läs mer på: www.filmcentrum.se/skapandeskola

PRISEXEMPEL

Ingår alltid: 

Grundpaket 1000 kr per klass

I grundpaketet ingår:

- 1 film (VoD alt DVD)

- Handledningsmaterial till film

- Filmvetenskaplig grundkurs

- Manushandledning 

Eget skapande: 

Gör din egen kortfilm á 1-5 min utifrån globala målen (över-

gripande eller ett mer specifikt mål/tema).

Upplägg:

Heldag: 6000 kr per klass

(Vill ni ha ett mer omfattande filmarbete kan det utökas 

med ytterligare en hel- eller halvdagsworkshop). 

Halvdag: 4200 kr per klass

Rabatter (Omfattar inte grundpaketet):

10 klasser = 15% rabatt

20 klasser = 20% rabatt

Rekommendation: 

Arbetet genomförs med fördel i halvklass.
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Topp 3
Topp 3 idioter jag hatar: 3) Sveriges statsminister. Eller ja, egentligen 
vilken politiker som helst som ser till att det känns som att man inte kan 
bo där jag bor. 2) Mig. Jag är så sjukt less på mig själv. Att jag gillar det 
jag gillar och att jag inte bara kan göra det lite lätt för mig själv nån jävla 
gång. 1) Dig.

Så börjar den animerade filmen Topp 3, som vunnit pris på en av 
världens största HBTQ-filmfestivaler i Los Angeles. I filmen möter vi 
Anton, som går sista året på gymnasiet när han träffar David och blir 
hals över huvud förälskad. Men räcker kärleken om man vill leva helt 
olika liv? En bitterljuv romantisk komedi om kärlek, topplistor och 
framtidsdrömmar i Norrlands inland.

SOFIE EDVARDSSON. SVERIGE 2019. 44 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.03.01  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · HBTQ · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · ATT 
BLI VUXEN

Flugornas herre
(Lord of the Flies)
En grupp studenter blir strandsatta på en ö och skapar ett litet sam-
hälle av jägare och samlare. Med tiden börjar rivalitet mellan dem att 
gro och de gör allt för att överleva. Detta är den första filmversionen 
av den erkända berättelsen baserad på William Goldings bok som 
togs emot med hyllningar från filmpubliken såväl som kritikerna.

PETER BROOK. STORBRITANNIEN 1964. 92 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · PSYKOLOGI · SOCIOLOGI · SAMHÄLLSKUN-
SKAP

Akira
(Akira)
I en snar framtid, efter världsvid ödeläggelse från det stora kriget, lig-
ger den dekadenta megastaden Neo Tokyo. Kriminella gäng, polisbru-
talitet, korruption och utbredd arbetslöshet gör staden till en plats i 
ständig oro. De två unga motorcyklisterna Kaneda och Tetsuo ger sig 
ut på jakt efter sanningen, för att bringa ordning i en stad i konstant 
oreda. Akira är anime- och cyberpunkklassikern som saknar motstycke 
i modern sci fi-historia.

KATSUHIRO ÔTOMO. JAPAN 1988. 124 MIN.
TAL: JAPANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9

VÅLD OCH KRIMINALITET · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · ETIK OCH 
MORAL

Teenage Mutant Ninja Turtles
(Teenage Mutant Ninja Turtles)
Ledda av den antropomorfiska råttan Splinter ger sig de fyra sköld-
paddshjältarna ut på New Yorks mörka gator för att bekämpa den 
organiserade brottsligheten som gäckar staden. Den undre världen 
har en ny aktör i Splinters gamla nemesis Shredder som med hjälp av 
sin fotklan tagit över, och bara de fyra ninjamutanterna kan bromsa 
deras framfart.

STEVE BARRON. USA 1990. 93 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 6

VÅLD OCH KRIMINALITET · IDENTITET OCH SJÄLVBILD 
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De 400 slagen
(Les Quatre Cents Coups)

Antoine är en olycklig 14-åring som bor i Paris med 
sin mamma och styvfar. I skolan är lärarna förtryckare 
och Antoine skolkar ofta för att istället träffa vänner 
eller gå på bio.

FRANÇOIS TRUFFAUT. FRANKRIKE 1959. 99 MIN.
TAL: FRANSKA   TEXT: –
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7

VÅLD OCH KRIMINALITET · EXISTENTIELLA FRÅGOR · 
MAKT OCH MOTSTÅND ·  ATT BLI VUXEN

 

François Truffauts mästerverk De 400 
slagen hör till historiens mest hyllade 
filmer och är den film som är främst 
förknippad med Franska nya vågen.

François Truffaut var en av de vikti-
gaste drivkrafterna bakom den franska 
nya vågen (la nouvelle vague). Truf-
faut var filmkritiker för Cahiers du ci-
néma som drevs av grupp likasinnade 
förenade i ett ifrågasättande av den 
standardiserade franska filmen och de 
stora  studioinspelningarna som ofta 
fokuserade på filmatiseringar av litte-
rära verk, stjärnskådespelare och där 
producenten, snarare än regissören, 
stod som ett nav för produktionen.

Cahiers du cinéma-kritikerna skapade 
den teoretiska grunden för franska nya 
vågen och jämställde film med andra 
konstformer. Utifrån det utvecklade 
de auteurteorin och auteur-begreppet 
som menar att regissören ska utgöra 
centrum för filmskapandet; att det är 
dennes subjektivitet och individuella 

De 400 slagen
filmspråk, som ska framträda och ta 
ansvar för allt från manus till kamera-
arbetet och mise-en-scène.

Ny och lättare teknik med smidigare 
ljus- och ljudutrustning och hand-
hållna kameror möjliggjorde inspel-
ning på plats och Cahierskritikerna 
hyllade realistiska filmer om individer, 
existentiella teman och med okända 
skådespelare. För att omsätta teorin i 
praktiken började filmkritikerna göra 
film själva. Från Cahiers du cinéma 
kom så filmskapare – auteurer – som 
Alain Resnais, Claude Chabrol, Eric 
Rohmer, Jean-Luc Godard, Jacques 
Rivette – och François Truffaut.

Truffaut fick enormt genomslag med 
sin debutfilm, som delvis är en själv-
biografisk barndomsskildring.
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Metropolis
(Metropolis)
I den futuristiska staden Metropolis är klassamhället tydligt. Längst upp lever eliten 
sina lättjefulla liv i en paradisisk tillvaro. I stadens katakomber däremot råder slav-
lika förhållanden för de arbetare som får den högteknologiska staden att fungera. 
När de två ytterligheterna möts, och två representanter från respektive klass faller 
för varandra, blir det upphovet till en omstörtande revolution. 

Metropolis är den definitiva sci fi-klassikern och här för första gången distribuerad i sin 
fulla längd i Sverige.

FRITZ LANG. TYSKLAND 1927. 153 MIN.
TAL: TYSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK OCH STATSVETENSKAP · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE

Nosferatu – nattens vampyr
(Nosferatu: Phantom der Nacht)
Den klassiska Dracula-myten återberättas här på ett sätt som ingen annan än 
Werner Herzog skulle kunna förmå. I tyska hamnstaden Wismar bor det lyckliga 
paret Lucy och Jonathan. Jonathan skickas på arbetsresa som mäklare till Tran-
sylvanien för ett affärsmöte med Greve Dracula, som har visat intresse för ett 
hus i Wismar. Självsäker och ivrig att sälja tar sig Jonathan till Draculas slott, trots 
bybornas avrådan. Efter viss tveksamhet får Dracula se ett fotografi föreställande 
Jonathans fru, varpå han omedelbart bestämmer sig för att köpa huset. Frågan är 
bara med vilka avsikter han flyttar till Wismar… 

WERNER HERZOG. TYSKLAND 1979. 107 MIN.
TAL: TYSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Teheran Tabu
(Teheran Tabu)
I sin strävan efter frihet och lycka tvingas några personer i Teheran, Iran, att bryta 
mot samhällets förtryckande regler. 

Starkt och vackert animerat drama som jämförts med Persepolis och Waltz with 
Bashir.

ALI SOOZANDEH. ÖSTERRIKE / TYSKLAND 2017. 96 MIN.
TAL: PERSISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD,) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

MAKT OCH MOTSTÅND · EXISTENTIELLA FRÅGOR
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Parasit
(Gisaengchung)
Oscarfavorit och vinnare av Guldpalmen 2019! Bong Joon-hos färgsprakande familje-
saga är lika omtumlande som träffsäker. Den kommer ta andan ur dig!

Arbetslösa, men streetsmarta, Ki-teak och hans familj intresserar sig för den rika 
och glamorösa familjen Park. En efter en nästlar de sig in i familjens hem, men en 
oväntad incident ställer allt på sin spets…

BONG JOON-HO. SYDKOREA 2019. 132 MIN.
TAL: KOREANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.05.11  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

FAMILJ · PSYKOLOGI · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Om det oändliga
Mänskligheten i all dess skönhet och grymhet

Guidade av en drömlik kvinnoröst får vi följa med på en resa genom livets stora 
och små skeenden; ett par svävar över ett krigshärjat Köln, en far stannar för att 
knyta sin dotters skor i hällregnet och tre tonårsflickor dansar utanför ett kafé; ett 
kalejdoskop över existensen och oändligheten.

ROY ANDERSSON. SVERIGE 2019. 76 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.03.23  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

EXISTENTIELLA FRÅGOR · INSIKT OCH VÄNDPUNKT · RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING

Från förra
FilmNytt – ute nu:
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Matthias & Maxime
(Matthias & Maxime)

Under en kortfilmsinspelning blir barndomsvännerna 
Matthias och Maxime ombedda att kyssa varandra 
inför sina vänner. Månaderna går men en känsla av 
osäkerhet över vad som egentligen fanns i den där 
kyssen dröjer sig kvar hos de båda.. Maxime ska snart 
flytta till Australien och under den sista tiden med 
gänget blossar de undertryckta känslorna mellan vän-
nerna upp i samma takt som dagarna till Maximes 
avfärd räknas ned.  

Med stort hjärta och en dos melankoli har Xavier Dolan 
hittat tillbaks till det personliga och intima berättandet 
i denna finstämda studie i kärlek, vänskap och familj – 
både den du väljer själv och den du föds in i. 

XAVIER DOLAN. KANADA 2009. 119 MIN.
TAL: ENGELSKA, FRANSKA   TEXT:  SVENSKA
RELEASE: 2020.03.30  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · ATT BLI VUXEN · IDENTI-
TET OCH SJÄLVBILD · PSYKOLOGI · HBTQ

”Filmen berör de destruktiva manliga 
normer som samhället präglar oss 
med. Matthias och Maxime befinner 
sig mitt emellan generationer, de är 
unga men inte tillräckligt unga för att 
vara en del av den här nya generatio-
nen som växer upp fria från etiketter. 
När jag gick ut högstadiet var man 
gay om man som kille kysste en annan 
kille. Föreställningar om sexualitet och 
kön var inte lika utvecklade som de är 
nu, tack och lov! Men det betyder inte 
att vi är fria från begränsningar. Det 
är det karaktärerna kämpar med. Men 
den här filmen är inte bara gay, den 
är livet självt. Det är en film om kär-
lek och visserligen en kärlekshistoria 
mellan två män, men jag hoppas att 
alla som ser den drabbas av den och 
känner upphetsning!” – Xavier Dolan 

Xavier Dolan (f.1989) slog igenom 
stort redan som 20-åring med sin de-
butfilm Jag dödade min mamma, som 
tog ett nytt grepp om skildringen av 
relationen mellan mamma och barn. 

I Hjärtslag som kom året efter visade 
han upp en betydligt ljusare och mer 
flyhänt sida. Han har sedan dess fort-
satt att imponera med filmer som Lau-
rence Anyways, Tom at The Farm och 
Mommy. 

Tematiskt håller Dolan sig till sina 
upptrampade stigar – vuxenblivande, 
kärlek, åtrå, normer och förvänt-
ningar – och han behärskar dem väl. 
För många har han kommit att bli en 
pioniär inom queerfilm och precis som 
i tidigare verk spelar regissören själv 
en central roll i filmen. Ibland låter 
det skönjas influenser från franska 
nya vågen, några ropar Almodovar 
och Fellini och andra talar om en ”ung 
Bergman”. Snart är nog ”Dolanskt” 
ett uttryck som inte behöver förkla-
rande referenser. 

Matthias & Maxime
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Tips! Presidentvalet i USA 2020

In God we trust. 
327 miljoner invånare – en president. Vems? 

128,8 av 231,5 miljoner röstberättigade amerika-
ner tog sig till vallokalerna 2016. Nu är det dags 
igen. Presidentvalet i USA 2020 avgörs den 3 no-
vember. Det är det 59:e i ordningen och president 
och vicepresident ska väljas för mandatperioden 
2021 till 2025. Donald Trump står för riksrätt 
men önskar bli omvald. Valet förutspås bli olikt 
alla tidigare och klyftan mellan demokrater och 
republikaner sägs större än någonsin tidigare i 
modern tid. Vilka är de 327 miljoner invånarna 
som ska fatta beslut? (Och som inte får vara med 
och fatta beslut...?)
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Shooting the Mafia
(Shooting the Mafia)
Fotografen Letizia Battaglia inledde en livslång strid mot den sicilianska 
maffian när hon första gången riktade kameran mot ett av deras bru-
talt mördade offer. Hela sin karriär har hon med bildens makt visat 
den undre världens våld och makt. I Shooting the Mafia skildras både 
hennes gärning, och den hemska verklighet hon skildrat.

KIM LONGINOTTO. STORBRITANNIEN/IRLAND 2019. 94 MIN.
TAL: ENGELSKA, ITALIENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · VÅLD OCH KRIMINALITET · KONST OCH KULTUR · BIO-
GRAFI · SAMHÄLLSKUNSKAP · HISTORIA

Bortom det synliga – filmen om 
Hilma af Klint
(Beyond the Visible - Hilma af Klint)
Det abstrakta måleriet som revolutionerade konstvärlden i början 
av 1900-talet har tillskrivits Kandinsky, Malevich och Mondrian. Idag 
vet vi bättre. Det var en svensk konstnär som var först och hon var 
kvinna.

Redan 1906 målade Hilma af Klint storslagna abstrakta verk, långt 
före det ryska och franska avantgardet. Flera av deras verk har stora 
likheter med de tavlor som af Klint målade flera år tidigare. Skulle 
Kandinsky kunna ha sett af Klints målningar och tagit intryck? Tanken 
är svindlande.

HALINA DYRSCHKA. TYSKLAND 2019. 93 MIN.
TAL: ENGELSKA, SVENSKA, TYSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.02.05  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9

DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · HISTORIA · BIOGRAFI · GENUS

Amazing Grace
(Amazing Grace)
Året är 1972, och efter 11 raka listettor tar soulmusikens gudmor 
Aretha Franklin ton i New Temple Missionary Baptist Church i Los 
Angeles. Två kvällars konsertmagi som ska förevigas i hennes legen-
dariska livealbum Amazing Grace. På plats finns även Oscarsvinnande 
regissören Sydney Pollack, anlitad att fånga konserterna på film. Men 
sedan dess har dessa magiska kvällar förblivit osedda, och först nu - 
47 år senare, får de se dagens ljus. Amazing Grace är en upplyftande, 
atmosfärisk upplevelse som tar dig tillbaka till 70-talets amerikanska 
gospelkyrkor - en omistlig lisa för själen.

ALAN ELLIOTT & SYDNEY POLLACK. USA 2019. 89 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · HISTORIA · MUSIK ·  BIOGRAFI

Honeyland
(Honeyland)
På den nordmakedonska landsbygden lever Hatidze, en av de sista i 
sitt skrå. Hon är den sista kvinnan i Europa som samlar vildhonung. 
Med varsamhet och sin expertis förvaltar hon sina bikolonier med 
stor respekt och vördnad för de små djuren, så vitala för planetens 
ekosystem. Men när en kringresande familj installerar sig i huset intill 
hennes, förändras hennes förutsättningar. Honeyland är Nordmake-
doniens Oscarsbidrag och ett häpnadsväckande vackert porträtt av 
ett unikt liv.

TAMARA KOTEVSKA & LJUBOMIR STEFANOV. 
NORDMAKEDONIEN 2019. 90 MIN.
TAL: MAKEDONISKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · NATURVETENSKAP · DJUR OCH NATUR · BIOLOGI
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Fraemling
Regissören Mikel Cee Karlsson arbetar med en film 
om och med sin bästa vän Mathias – en till synes helt 
vanlig tvåbarnsfar som en dag avslöjar en okänd sida 
av sitt liv som han vill berätta om framför kameran. 
Omständigheter har drivit honom in i en kriminell 
värld där skulder aldrig tycks möjliga att betala av, 
och i en evig spiral av hot och indrivning söker 
Mathias desperat efter en väg ut. När allt till slut ser 
ut att ljusna för honom, får den press som han levt 
under sedan många år fatala konsekvenser, och Mikel 
tvingas fatta avgörande beslut kring den film han 
arbetar med.

Fraemling är en film som i både uttryck och innehåll 
är en motbild till konventionella gestaltningar av våld 
och kriminalitet. Genom dokumentära bilder, inter-
vjuer, och iscensättningar formas en drabbande berät-
telse om nära vänskap och öronbedövande tystnad, 
om villkoren i en manligt kodad värld, och om den 
ibland så tunna linjen mellan offer och förövare.

MIKEL CEE KARLSSON. SVERIGE 2019. 100 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE:  2020.01.31  (VOD, DCP/SKOLBIO) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · VÅLD OCH KRIMINALITET · SAMHÄLLS-
KUNSKAP · SORG · PSYKISK OHÄLSA OCH TRAUMA · 
SOCIOLOGI · JURIDIK OCH RÄTTSVÄSENDE

”Målet med filmen var att beskriva 
vad som faktiskt händer med en män-
niska som hamnar in i en värld av hot, 
utpressning och organiserad brottslig-
het. Hur det ser ut ur ett mänskligt 
perspektiv, bortom förenklade nyhets-
flöden och den stora mängd bilder av 
kriminalitet och våld som produceras 
med målet att underhålla. Det är en 
film som vi vill mötas och samtala 
kring och ett av målen har varit att 
visa filmen i riksdagen. Att visa den 
för de personer som har makt att på-
verka. På riktigt. Och det ska också 
bli väldigt intressant att se hur reaktio-
nerna och samtalen skiljer sig mellan 
politikerna i Riksdagen och de intagna 
på Österåkeranstalten. Hur de med 
personliga erfarenheter av våld och 
kriminalitet ser på sina val och för-
utsättningar jämfört med de personer 
som styr riktningen och utvecklingen 
i samhället.

Efter nästan varje visning av Fraem-
ling har det kommit fram personer till 

mig och berättat liknande historier 
som den om min bästa vän. Historier 
om hot, utpressning och plötslig död. 
Och enligt Brottsförebyggande rådets 
senaste statistik om antalet utpress-
ningsbrott i Sverige har antalet an-
mälda fall ökat med 358% under de 
senaste 10 åren. Trots att mörkertalet 
i den statistiken anses vara stort.

Det är en en oroande samhällsutveck-
ling som drabbar långt fler än vad 
många tror. Och förhoppningsvis kan 
filmen bidra till ökad förståelse och en 
mer komplex och empatisk hållning i 
de här frågorna hos dem som tar del 
av den.”

Mikel Cee Karlsson

Tips! Boka filmen med filmarbesök! 

Varmt välkommen att kontakta 
johanna.t@filmcentrum.se / 
073 682 71 55

Fraemling



Naturens hämnd
En film om sambandet mellan natur och människa, om den manipu-
lativa naturuppfattningen som tar sig uttryck i människans tro att hon 
är naturens herre.

Stefan Jarl och fotografen Per Källberg gav sig ut på en resa genom 
Sverige och fann att vårt land i skydd av myten om det färdigbyggda 
välfärdslandet förvandlats till ett ”kemisamhälle”, ett förgiftat land med 
en folklig oro för vad människan håller på att ställa till med.

STEFAN JARL. SVERIGE 1983. 76 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · NATURVETENSKAP · FYSIK OCH KEMI · EXISTENTIELLA 
FRÅGOR

Hotet / Uhkkádus
Lördagen den 26 april 1986 kom våren till Sverige. Samma dag explo-
derade i Tjernobyl ett av Europas alla kärnkraftverk. Det var därifrån 
de ljumma vårvindarna blåste mot Skandinavien. Sverige drabbades 
mer än något annat land av det radioaktiva giftet.

Jag befann mig då i Norrland för att spela in en film. Men jag fick 
ändra mina planer. Den här filmen, som jag gjorde istället, trodde jag 
aldrig att jag skulle tvingas göra.

STEFAN JARL. SVERIGE 1987. 72 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8

DOKUMENTÄR · HISTORA · SAMHÄLLSKUNSKAP · NATURVETENSKAP · 
FYSIK OCH KEMI · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Händelser i Ydre
Ett nytt barn har kommit till världen i Ydre. Kommunalrådet åker 
personligen hem till familjen för att gratulera. Befolkningsstatistiken 
följs noggrant och varje ny invånare är avgörande för det lilla samhäl-
lets överlevnad. 

Händelser i Ydre är en dokumentär dramakomedi som vandrar genom 
skapelsemyter, sagor och vardagsrealism med fokus på de små ögon-
blicken i en av Sveriges minsta kommuner.

ALEXANDER RYNÉUS, MALLA GRAPENGIESSER & PER BIFROST. 
SVERIGE 2018. 90 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9

DOKUMNETÄR · SAMHÄLLSKUNSKAP · GLESBYGD · SOCIALA FRÅGOR

En armé av älskande
En armé av älskande bygger på omfattande filmhistorisk forskning, 
exklusivt arkivmaterial och nyinspelat material på 16mm och Super-8. 
I Bögjävlar, Eva och Maria och Kvinnan i ditt liv är du liksom i amatörfil-
mer från queerklubbar och frigörelsemarscher skapade HBTQ-
personer radikala bilder av sig själva som tydligt skiljde sig från dåtidens 
nyhets- och TV-inslag, som snart skulle komma att domineras av 
AIDS. Det intima inifrånperspektivet och den politiska angelägenhe-
ten i dessa okända historiska dokument vittnar om en utopisk tilltro 
till möjligheten att skapa en annan värld.

INGRID RYBERG. SVERIGE 2018. 72 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

DOKUMENTÄR · HISTORIA · SAMHÄLLSKUNSKAP · MAKT OCH MOTMAKT 
· KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · HBTQ 



Spelfilm

1. A Colony  
2. Shut Up Haters
3. The Miseducation of Cameron Post
4. Goliat
5. Gräns
6. Night Comes On  
7. Supa Modo
8. Amatörer 
9. Yao 
10. Beasts of the Southern Wild 

Skolbio

1. Supa Modo
2. Night Comes On
3. A Colony
4. Plastic Bag 
5. Jamila 
6. Little Wing
7. Jordgubbslandet
8. Trollvinter i Mumindalen
9. From Nowhere
10. Just Charlie

Dokumentärfilm

1. Parning
2. Rekonstruktion Utøya 
3. Bugs
4. Push
5. The Deminer 
6. Midnight Traveler  
7. Varje ansikte har ett namn
8. Solar Mamas 
9. Den unge Zlatan 
10. Blue

Föregående termins mest efterfrågade:

God ton
Ann Petrén spelar en gästföreläsande dokumentärfilmare som blir 
ställd mot väggen när en elev bryter tystnaden kring hennes tvek-
samma skildringar. Diskussionen om vem som är rasist och vem som 
har tolkningsföreträde i frågan urartar i en frustrerande loop av ifråga-
sättande blickar och sargade egon.

ANNELI STRÖM-VILLASECA & ISMAILA JALLOW . SVERIGE 2019. 8 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: –
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · SOCIOLOGI · RASISM OCH FRÄM-
LINGSFIENTLIGHET

Inled decenniet med stil! 

FILMBORGARMÄRKET är en utmaning för 
lärare som vill arbeta med MIK och bättra på 
elevernas visuella läskunnighet.

Ta grundkursen om tio steg, som avslutas med 
FILMBORGARMÄRKET. En utbildning som 
ger elever (och lärare) färdigheter både inom film 
samt medie- och informationskunnighet, men 
också ämnesöverskridande kunskaper, verktyg 
för analys och kritiskt tänkande.

Utmaningens första övningar kan antas från års-
kurs 2 i grundskolan. Däremot finns ingen övre 
åldersgräns, FILMBORGARMÄRKET är rele-
vant oavsett ålder.

Läs mer på www.filmcentrum.se
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