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Mörkret har smugit sig på, naturen skiftar färg och ännu ett sommarlov är
till ända. Ett vilsamt och glatt sådant får vi hoppas, oroliga tider till trots.

AYA OCH HÄXAN
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FILMPEDAGOGIK I FOKUS:

CHILDREN OF THE ENEMY

19

SPACEBOY

När terminen drar igång råder fortfarande restriktioner och ovisshet kring
pandemin. Vad som följer av mutationer, vaccinationer och återgång till
skolor, arbete och kollektivtrafik återstår att se. Liksom vilka nya rutiner
vi håller fast vid. För skolans del har det lyfts både negativa och positiva
aspekter av utomhusundervisning, distansstudier, halvklassundervisning
och digitala föräldramöten. Lugnare studiemiljö och mer tid till själva
undervisningen för somliga, strulande teknik och svårmotiverade elever
för andra. Lärare och skolpersonal har gjort sitt yttersta för att hitta
framkomligheten, och vi försöker svara flexibelt mot de behov som uppstår.

DE FÖRLORADE BARNENS STAD

20

DELICATESSEN

20

FILM I SKOLAN MED FOKUSFILM.SE

13

HEJ, STORA VÄRLD
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GLOBALA MÅLEN I GYMNASIET
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I det här numret av FilmNytt gör vi en liten genomgång av fokusfilm.se;
vilka rättigheter, visningsalternativ och resurser som finns att tillgå.

MARONAS FANTASTISKA RESA
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FÖREGÅENDE TERMINS TOPPLISTOR

23

SLALOM
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Vi presenterar också höstens upplaga av Fokus filmdagar. Efter vårens
succé med filmen Slalom (s. 14) laddar vi om med nytt tema. IPCC:s nya
rapport, sommarens extremväder och det stundande klimatmötet i Glasgow
gör ämnet minst sagt aktuellt. Läs mer på s. 16!

TILL SISTA ANDETAGET

20

I terminens FilmNytt återfinns våra nya importfilmer Mission Ulja Funk (s.
8) och Kokong (s. 12) – två efterfrågade tyskspråkiga filmer, för mellan- respektive högstadiet. Du hittar även kritikerrosade Khorshid (s. 10), liksom
rykande färska animationer för både små och stora, tidlösa klassiker och
– måste nämnas – den drabbande svenska dokumentären Children of the
Enemy (s. 19).
Många uppmuntrande, ögonöppnande, inspirerande, tankeväckande och
medryckande filmresor tillönskas!
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SAME SAME

BUT DIFFERENT !

Upptäck
med film

Film öppnar våra ögon och sinnen. När den
är som bäst blir vi både fascinerade, frågvisa,
fängslade – och färgade. Bra film påverkar oss i
stunden men förändrar också hur vi ser på och
upplever världen runt omkring oss.
Vi arbetar engagerat med hållbarhetsfrågor och
har sedan Agenda 2030 och de globala målen
antogs år 2015 lanserat och erbjudit filmer,
festivalverksamhet och projekt för olika åldrar
om hållbar utveckling. Film har visat sig vara
ett uppskattat verktyg för att konkretisera och
skapa intresse för planetens livsvillkor.
Vi drivs av övertygelsen att barn och vuxna
som känner naturen blir mer benägna att ta
hand om den. Ta filmen till hjälp!
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Hej, stora värld!
(Bonjour le monde)
Hej, stora värld! bjuder in oss att utforska en fantastisk
biotop. Med fängslande animationer berättar filmen
en både fantasi- och ögonöppnande historia,
förmedlad utifrån tio nyfödda djurungars perspektiv.
ANNE-LISE KOEHLER & ÉRIC SERRE. FRANKRIKE 2020.
67 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2021.12.10
REK. FRÅN: F

Kom nära och få perspektiv med konst!
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Ani(mer)
@ fokus
Föregående termins nyheter:
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Maronas fantastiska resa
(L’extraordinaire voyage de Marona)

Aya och häxan
(Âya to majo)

När hunden Marona råkar ut för en olycka ser hon tillbaka på sitt liv och sina
ägare. Där finns Manole, akrobaten som ger Marona sitt första namn – Ana.
Där finns också Istvan, ingenjören som tar med henne till olika byggplatser
och den lilla flickan Solange som blir hennes bästa vän. Marona har älskat dem
alla, hon har levt för stunden och hittat glädje i de små sakerna. Kort sagt, hon
har levt ett riktigt hundliv …

Aya växer upp på ett barnhem utan att ha en aning om att hennes mamma
hade magiska krafter. På något sätt lyder såväl barn som vuxna på hemmet
alltid hennes minsta vink. Men livet tar en ny vändning när en mystisk familj
bjuder in henne i sitt hem.

ANCA DAMIAN. FRANKRIKE, RUMÄNIEN 2020. 92 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: F

En ny film från Studio Ghibli (Min granne Totoro, Spirited Away, Ponyo på klippan vid havet) i regi av Goro Miyazaki i samarbete med den legendariske Hayao
Miyazaki. Baserad på en bok av Diane Wynne Jones, som också skrev förlagan till
Det levande slottet, filmatiserad av Studio Ghibli 2004.
GORO MIYAZAKI. JAPAN 2020. 82 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 1

Varför ser det annorlunda ut?
Studio Ghibli använder vanligen den traditionella
animationstekniken cellmålning då transparenta
plastark med det som ska animeras målas och läggs
på en statisk bakgrund som fotograferas till en bildruta. Den nya filmen, Aya och häxan, är Studio
Ghiblis första helt datoranimerade film. Andra
animationstekniker är t ex stop motion, när objekt
fotograferas och flyttas för varje bild för att skapa
illusionen av rörelse, och rotoscoping då live-action
film ritas över för att bli illustrerad animation.

Fler Studio Ghibli-titlar:
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Mission Ulja Funk
Mission Ulja Funk kom upp som en
raket på vårens Berlinale och blev
snart en klart lysande stjärna prisad
på flera festivaler, bland annat den
ansedda barnfilmfestivalen i Kristiansand vars jury motiverade priset:
One film stood out and took us on a
special and very entertaining road trip
through Europe. The film has a smart,
funny and well-written script with
humour suited for both children and
adults. The film has a rich and imaginative fictional universe with quirky
and colourful characters, and both the
characters and the events are exciting
and engaging.
Mission Ulja Funk har formen av en
fartfylld roadmovie. Roadmovie är en
välbekant filmgenre som kretsar kring
huvudpersonernas resa från en plats
till, eller mot, en annan. Målet är inte
nödvändigtvis uttalat och inte sällan
handlar resandet mer om att komma
bort från något, än att komma fram
till något – i fysisk mening. Jakten på
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den förändring och frihet som motiverar resan gör dock sanning av devisen om “resan som en del av målet”.
På sin väg upplever huvudpersonen
händelser och möten som ger huvudpersonen perspektiv och insikter som
möjliggör framtidstro (eller, i filmer
för äldre publik, underkasta sig insikten att friheten inte är bestående
och möta evigheten vid klippkanten
/ skogsgläntan / havskusten i ett sista
dramatiskt och ödesmättat ögonblick
av katarsis).

Mission Ulja Funk
(Misson Ulja Funk)

Ulja har ett fysiskt mål för sin resa,
men är det kanske mer än så? Ulja
trotsar familjens regler och förväntningar på henne, vad skulle hända
om hon inte reste tror du? Vad vinner Ulja på resan? Kommer hon (och
kanske några av de andra karaktärerna?) till några avgörande insikter?
Kan du komma på någon annan film
i roadmovie-genren? Jämför den med
Mission Ulja Funk och se vad du hittar
för likheter!

BARBARA KRONENBERG. TYSKLAND 2021. 93 MIN.
TAL: TYSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.10.06 ( DCP, SKOLBIO, VOD )
REK. FRÅN: ÅK 5 FILMHANDLEDNING KOMMER!

I en tysk by bor 12-åriga Ulja, yngst i familjen och
enormt intresserad av vetenskap. Hon har just upptäckt att en asteroid är på väg mot jorden och hon
tror sig veta att den kommer slå ner i Belarus. Lika
kunskapstörstande som Ulja är – lika religiös är dock
mormor Olga, och hon har fått prompt nog av Uljas
besatthet. När Ulja förbjuds ge sig hän sitt intresse
söker hon hjälp utanför familjen och lyckas anlita
klasskamraten Henk för att köra dem genom Polen
mot nedslagsplatsen. Det blir en astronomisk färd
med Uljas familj och byns pastor tätt i hälarna.

EXISTENTIELLA FRÅGOR · NATURVETENSKAP · RELIGION · LIVSÅSKÅDNING · FAMILJ · SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · UPPVÄXT

Undervisningstips!
”En äventyrsberättelse med inslag av
humor, fantasteri och ett allvar som
fångar upp ämnen som könsroller,
vänskap och vad skolan lär ut i relation till föräldrars betydelse. Av bara
farten får vi smaka på hur en tydlig
franska kan låta.” konstaterar den nyutkomna filmhandledningen till våren
skolbiofavorit Spaceboy.
Vår nya skolbiotitel på uppslaget här
intill – Mission Ulja Funk – tar rymden som avstamp för en berättelse om
uppväxt och frigörelse från familjen.
Uljas passion för vetenskap kontrasteras familjens religiösa identitet och får
henne (bokstavligen) ut på en resa mot
självständighet. I Spaceboy kan man
se motsatsen: hur rymden förenar och
stärker samhörighet.
Varför inte se båda filmerna – Mission
Ulja Funk på tyska, Spaceboy på franska – och jämföra skildringarna med
varandra? När och var utspelas de,
hur är de berättade och vad säger de
till oss? Vilken funktion har rymden
i respektive film och vad säger de om
oss varelser som lever på den stora blå

planeten där ute? Vilka behov har vi
människor och vad får oss att växa
och må bra? Varför fascinerar rymden
oss så mycket och vad skiljer vetenskap från religion och förnuft ifrån
känsla? Är gränserna alltid fasta och
tydliga?
I Spaceboys filmhandledning, skriven
av Andreas Hoffsten, återfinns också
flera viktiga frågeställningar om
genus och könsroller. En jämförelse
mellan filmerna kan säkerligen nära
ytterligare reflektioner hos eleverna.
Berättelsen om 11-årige Jim i Spaceboy utspelar sig på åttiotalet medan
12-åriga Uljas äventyr i Mission Ulja
Funk sker i vår fiktiva samtid. Månne
finns det i filmerna tidsmarkörer som
påminner oss om synen på kön och
könsroller nu och då?
Spaceboy har utöver filmhandledningen
även fått ett skolmaterial från Rymdstyrelsen! De tipsar bland annat om en
spännande och handfast utmaning:
”Emma och Jim bygger i filmen Spaceboy sin egen luftballong. Pröva på att

bygga en egen rymdraket tillsammans
med dina elever eller programmera
en resa till månen. Rymdstyrelsen har
givit ut utbildningsmaterialet ”Leia
och björndjuren knäcker rymdkoden”,
som består av en lärarhandledning och
elevhäfte, som ska inspirera till vidare
arbete kring rymden. Materialet kombinerar det senaste inom rymden med
matematik och kodning.” ...
Ut och upptäck! Och glöm inte att att
vända blicken uppåt. Det spännande
rymdåret fortsätter. Den 14 augusti
var det 60 år sedan den första svenska
raketen skickades ut i rymden och nu
till hösten planeras bland annat uppskjutningen av den rymdfarkost som
i NASAs ”Double Asteroid Redirection Test” ska kollidera med asteroiden Didymos i september 2022 för
att testa möjligheten att skydda jorden
om en allvarlig kollision med en asteroid skulle hota. Fiktion och verklighet är visst inte alltid lätta att skilja åt.
Läs filmhandledningen och arbetsmaterialet i sin helhet på www.fokusfilm.se
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Khorshid
Utdrag ur filmhandledningen författad
av Mikaela Kindblom:
Iran har en lång och rik filmtradition
och därför är det extra spännande när
en så välgjord och spännande film som
Khorshid når Sverige. Den här filmen
handlar om 12-åriga Ali och hans tre
kompisar som tvingas till barnarbete
i Irans huvudstad Teheran. Med ett
fantasifullt bildspråk och fantastiska
skådespelare – som alla är hämtade
direkt från gatan i Teheran – berättas
här en grym saga från vår samtid, med
drag av både äventyrsfilm och vardagsrealism.
--Khorshid handlar om att vara barn
idag i en av den muslimska världens
största städer: Teheran, Irans huvudstad. Där bor idag närmare tio
miljoner och i filmen får vi tydligt se
kontrasterna mellan de splitternya
affärskomplexen för de rika och de
fallfärdiga bostäderna för de fattiga.
Iran har skolplikt men skolan som
pojkarna söker sig till i filmen är inte
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en vanlig skola. Skolan är en särskild
satsning på att få ungdomar bort från
gatan och kriminaliteten. I en scen,
mot slutet av filmen, får vi till exempel
se vad som finns i skolans källarförråd: massor av knivar och olika vapen
som har plockats från tidigare elever.
Vi förstår också att skolan har ont om
pengar. Den hotas av nedläggning och
lärarnas idealism och solidaritet kan
inte betala räkningarna. Kanske rektorn Amanie och biträdande rektorn
Rafie själva har varit gatubarn.
Iran gränsar till Afghanistan och
många flyktingar från Afghanistan
kommer till Teheran. I Khorshid får
vi se hur de afghanska flyktingarna
bor tillsammans i ett nergånget bostadshus. Lägg märke till hur denna
plats visas för oss i filmen: Vi ser
den uppifrån. Det ser ut som om en
idrottsarena har byggts om till bostäder. På liknande sätt får vi flera gånger
se platser uppifrån, som om vi för ett
ögonblick fick dela duvornas perspektiv, långt ovanifrån: fontänen där pojkarna badar, det lyxiga varuhuset som
pojkarna rusar igenom i början av fil-

men, skolan och skolgården…
• Vilka platser i Teheran syns i filmen?
Ta reda på mer om Teheran och hur
det ser ut där idag.
• Hur ser man att det är nutid? Skulle
Khorshid kunna utspela sig i en annan
tid, för länge sedan? Vad tyder på det
i så fall?

- Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila
och fritid.
- Artikel 32: Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och
mot arbete som är skadligt eller som
hindrar barnets skolgång.
• Hitta scener i filmen och reflektera
över hur dessa illustrerar artiklar nr
24, 28, 31 och 32 i Barnkonventionen.

----Ska ett barn behöva arbeta för att försörja sig själv och sin familj? Är det
inte de vuxna som ska jobba, tjäna
pengar och se till att barnen är trygga
och mår bra? Vad har ett barn för rättigheter egentligen? Och när slutar
man att vara barn?
• Ta reda på mer om barnarbete på
Unicefs hemsida och läs Barnkonventionen från 1989.
I filmen är det ganska uppenbart att
det sker brott mot Barnkonventionen,
i första hand mot dessa fyra artiklar:
- Artikel 24: Barn har rätt till bästa
möjliga hälsa, tillgång till hälsa och
sjukvård och rehabilitering.
- Artikel 28: Barn har rätt till utbildning.

En film måste kunna konsten att fånga
sin publik och bakom Khorshid står
några av Irans mest framstående filmskapare. En av dem är filmfotografen Hooman Behmanesh. Han tillhör
Irans mest framgångsrika filmfotografer från de senaste tjugo åren. Han
beskriver sig själv som ett ”krigsbarn”
som växte upp med 1980-talets krigsfilmer och studerade film på det anrika universitetet i Isfahan. Idag delar
han sin tid mellan att göra film och att
undervisa om film.
• Titta närmare på den allra första
bilden i filmen: Vad ser du? Vad ser
du först: Är det bildens komposition?
Är det färgerna? Ljussättningen? Eller

bildens komposition, i detta fall den
extrema närbilden av en bil? Eller
är det vad bilden föreställer – en kofångare på en splitterny bil? Tänk på
ordningen av de allra första bilderna
i filmen. Varför tror du att de visas i
just den ordningen?
• Välj en bild eller scen ur filmen som
du fastnade för. Beskriv den så ingående som du kan: Vad ser du? Vad hör
du? Vad händer i bilden eller vad har
precis hänt? Vad fångade dig?
En annan viktig del i en film är så klart
skådespelarna. Majid Majidi har berättat att han lade ner mycket arbete
på att hitta de rätta skådespelarna
bland barnen på Teherans gator. Ali,
Mamad, Reza, Abolfazi och Zahra är
alltså allihop amatörer som spelar utifrån erfarenheter som de har upplevt i
verkligheten.
• Beskriv Ali, filmens huvudperson,
som spelas av filmdebuterande Rohollah Zamani. Varför tror ni att filmregissören Majidi valde just honom?

Khorshid
(Khorshid)
Med enklare jobb och småbrott kämpar 12-årige Ali
och hans vänner för att överleva och försörja sina
familjer. När han anförtros hemligheten om en gömd
skatt begravd i underjorden väcks hoppet om en
bättre tillvaro. Men vägen dit är allt annat än okomplicerad och ljus och mörker följs oskiljaktigt åt.
Oscarsnominerade Majid Majidi bjuder in till en både
varm och humoristisk thriller, med mörka undertoner
och ett hjärtskärande patos. Flera av de unga skådespelarna kommer direkt från gatan och huvudrollsinnehavaren Rouhollah Zamanisaghselou prisbelönades för
sin insats på filmfestivalen i Venedig, där filmen hade
världspremiär hösten 2020.

MAJID MAJIDI. IRAN 2020. 99 MIN.
TAL: PERSISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 5 FILMHANDLEDNING FINNS!
SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · FATTIGDOM ·
UPPVÄXT · VÄNSKAP · UTANFÖRSKAP · EXISTENTIELLA
FRÅGOR · ÄVENTYR

Läs filmhandledningen i sin helhet på
www.fokusfilm.se
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Använd sök-funktionen både för att söka efter
filmtitlar och efter ämnesord! (Ja, det fungerar
även att söka efter språk och länder!)

Kokong
Kokong är den tyska regissören Leonie
Krippendorffs andra långfilm och i
intervjuer återkommer hon till drivkraften bakom filmen. Hon är själv
född och uppvuxen i Berlin och filmen innehåller vissa autobiografiska
inslag. Kanske bidrar det till varför filmen berömts för sin närhet och ”äkthet” i gestaltningen av unga Noras
tillvaro. Krippendorff ville berätta en
kärlekshistoria mellan två tjejer som
inte kretsar kring diskriminering och
utsatthet. Det var viktigt för regissören
att förmedla att livet kan vara vackert
– men att det för den sakens skull inte
alltid är enkelt. Filmen vill skildra den
förändring Nora går igenom utan att
glamourisera det kroppsliga vuxenblivandet, något som regissören tycker är
vanligt i andra coming of age-filmer.
Filmen utspelar sig kring Kottbusser Tor (”Kotti”) i Kreuzberg i Berlin.
Platsen har sitt namn efter den stadsport som tidigare fanns där och som
var en del av den gamla tullmuren från
1700-talet, Berliner Zollmauer.
Kotti och de omkringliggande kvarteren har blivit en hipp del av staden,
även om området ett tag var mest om-
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talat för sociala problem och utbredd
droghandel. Krippendorff valde platsen för att hon upplever den som en
pulserande och inkluderande mötesplats, med sin stora population med
turkiska och arabiska rötter, liksom
många queer-barer och klubbar.
Även om Krippendorff kände området väl var hon ödmjuk inför att det
kan finnas en misstro mot utomstående filmteam och hon arbetade med
lokalinvånarna för att få hjälp att se
deras värld, något som låter sig anas i
filmens bitvis dokumentära ton.
Kokong hade världspremiär i ungdomssektionen Generation 14plus på
Berlins filmfestival vintern 2021.
Tips! Tre filmer
att komplettera
med:

Hitta film utifrån åldersgrupp genom att gå in i en underkatalog.
Du kan sortera katalogen efter senast inlagda eller i bokstavsordning:

Kokong
(Kokon)
Fjortonåriga Nora kommer aldrig att glömma den
här alldeles för varma sommaren. Hon bor i Berlin
och omgiven av olikartade människor från skilda
kulturer och bakgrunder närmar hon sig vuxenlivet.
Hon får sin första mens, blir kär i en annan tjej, lär sig
att stå upp för sig själv och får sitt hjärta krossat för
första gången. Sommaren tar slut men för Nora blir
ingenting sig likt igen.
LEONIE KRIPPENDORFF. TYSKLAND 2020. 99 MIN.
TAL: TYSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.08.23 ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 7 FILMHANDLEDNING KOMMER!
VUXENBLIVANDE · KÄRLEK · IDENTITET OCH SJÄLVBILD
· RELATIONER · UTANFÖRSKAP · GEMENSKAP · GENUS ·
SEXUALITET · HBTQI · PSYKOLOGI

Institutionell visning, t ex klassrum
Institutionell visning distans, t ex hemmavarande elever
Sluten visning på biograf, t ex skolbio*
Större sluten visning motsvarande biograf, t ex samlingslokal*
*Rättigheterna finns endast på utvalda titlar.

VOD

Video on demand / streaming.
Vanligaste visningsformen.

DVD

Fysisk visning från dvd-skiva.
Fåtal titlar kvar.

DCP

Under filmpresentationen hittar du beställningsinformation. Du kan även lösa in biljett för att
se filmen, få mer fakta och ta del av pedagogiskt
material.

Du vet väl att man inte får sälja
biljetter till slutna visningar?
Beskriv omständigheterna så hjälper vi dig
reda ut rättighetsbehovet!

Biografformat.
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Slalom
• Sedan 1 januari 2021 är sexualundervisning obligatorisk i lärarutbildningarna.
• Den 27 januari 2021 publicerades
Fou-rapporten ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom
idrotten” utgiven av Riksidrottsförbundet.
• Den 4 februari 2021 kommunicerade Utbildningsdepartementet att
sexualundervisningen i skolan byter
namn från sex och samlevnad till
”Sexualitet, samtycke och relationer”.
Vårens upplaga av Fokus filmdagar blev ett rekordstort arrangemang
som utgick från den uppmärksammade franska filmen Slalom, som
hade världspremiär i Cannes 2020
och svensk biografpremiär strax före
vårens filmdagar. Filmen tar upp övergrepp inom idrottsvärlden specifikt,
men också sexualitet, sexuella övergrepp och samtycke generellt. Filmen
följer 15-åriga Lyz som genomlever
slalomlik ambivalent tonårstid i franska alperna där hon utnyttjas av sin
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tränare. Till filmen presenterades såväl
metod- och frågematerial utifrån olika
ämnesingångar, till videokommentarer
från sakkunniga, så som Advokatsamfundet, Amnesty, Polisen, RFSU och
Rädda Barnen. Det rika kringmaterialet gör satsningen till Sveriges största
filmpedagogiska lansering hittills och
visningsveckan lockade publik om
nära 5.000 gymnasieelever i 52 orter.
Missade du Fokus filmdagar våren
2021 men vill arbeta med filmen finns
den nu att tillgå med institutionella
rättigheter.
Slalom utspelar sig i en unik miljö med
oförstörd natur och vida horisonter,
en miljö både fascinerande och farlig
– fri och isolerad. Även om platsen är
unik är inte de erfarenheter som Lyz
gör unika. Beroendeställning kan se
olika ut och även omgiven av vänner
kan det finnas ensamhet.
Vi återkommer till uppmaningen att
tala om det är svårt och Slalom är
en suverän dörröppnare till viktiga
ämnen och samtal. Det är en stark
film som inte förenklar verkligheten

och just därför bjuder in många viktiga ämnesövergripande perspektiv.
Tilvarata möjligheten att arbeta med
filmen utifrån elevernas inriktning och
intresse för att närma er angelägna
samhällsfrågor och skapa förståelse
för hur individer kan och ska skyddas
i en rättsstat.

Slalom
(Slalom)
15-åriga Lyz har blivit antagen på en internatskola
med elitutbildning för lovande alpinåkare. Väl på plats
i de franska alperna väcker hon snart tränaren Freds
uppmärksamhet. Som tidigare mästare ser han i Lyz
en potential som kan ta dem båda till det yttersta
toppskiktet. Den fysiska och mentala pressen är stor
och sökandet efter bekräftelse och trygghet röjer en
mörk lavin i det isolerade vita landskapet.
Slalom hade världspremiär i Cannes och svensk festivalpremiär i tävlan på Göteborg Film Festival.

Tips!
Ta del av allt kringmaterial från Fokus filmdagar våren 2021. Förslag på undervisningsupplägg och
sakkunniga röster som förklarar, problematiserar, kommenterar och ger näring till elevarbetet med
filmen. (Självklart kostnadsfritt.)

CHARLÈNE FAVIER. FRANKRIKE 2020. 92 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 9 FILMHANDLEDNING FINNS!
VUXENBLIVANDE · IDROTT · HÄLSA · PSYKOLOGI ·
SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE · ÖVERGREPP · RELATIONER · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · SEXUALITET ·
JURIDIK OCH RÄTTSVÄSENDE
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FOKUS FILMDAGAR ht 2021:
HÅLLBART HAV

10-16 DEC

BOKNINGEN ÖPPNAR 15 NOV.

FN har utnämnt 2021-2030 till ett årtionde för havsforskning för
hållbar utveckling.
FN håller klimatkonferens i Glasgow i Skottland hösten 2021.
Förändringarna i klimatsystemet som vi ser idag saknar motstycke de
senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren.

FILMEN FROM THE WILD SEA
KOSTNADSFRITT FÖR GYMNASIER
FÖRDJUPNING, FRÅGOR
I HELA LANDET. FILM,
10.000 PLATSER! FÖRST TILL KVARN!

Över en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade.

Till vindens vinande och sälkutarnas gnyende vaggas vi in i en fängslande berättelse där både människor och djur får
oss att lyssna och känna. Aldrig har havet känts närmre och djuren mer besläktade. Men vad gör vi mot dem?

KLIMAT

EXTREMVÄDER

UPPVÄRMDA HAV

PLAST

FISKE

SJÖFART

OLJA

Klimatförändringarna
påverkar hela världen.
Polarisar smälter och
havsnivån stiger. Klimatet har alltid förändrats
men aldrig så snabbt
som nu. FN:s klimatpanel IPCC, slår fast att
människans påverkan
på klimatet är otvetydig
och extremt farlig.

IPCC:s rapport fastslår sambandet mellan
klimatförändringen och
förekomsten och intensiteten av extremväder.
Häftiga regn, värmeböljor och andra extrema
väderförhållanden blir
allt vanligare.

Haven värms upp långsamt vilket betyder att
de kommer fortsätta att
bli varmare även om vi
lyckas minska utsläppen
av växthusgaser. Förändringarna påverkar
alla livsvävar i havet,
liksom havsströmmar
och förekomsten av
extremväder.

Forskare tror att det finns
mer än 150 miljoner ton
plast i våra hav och varje
år tillkommer ytterligare
5-13 miljoner ton. Varje
år skadas mängder av
djur av plasten i havet;
de fastnar, drunknar
och får inre skador och
svälter av plast som de
fått i sig.

Fisket är ett av de största
hoten mot livet i havet
på grund av överfiske,
bifångst, nedskräpning
och förstörelsen av marina livsmiljöer. Majoriteten av världens hav
är utsatta för storskaligt
industriellt fiske. Därtill
förekommer destruktiva
fiskemetoder och oreglerat illegalt fiske.

Sjöfart är det mest effektiva sättet att transportera stora mängder
varor. Men samtidigt
bidrar sjöfarten till
en rad olika typer av
påverkan på havsmiljön,
så som utsläpp av giftigt
avfall, oljespill, buller
och spridning av främmande arter.

Oljeutsläpp från oljeplattformar och fartyg
får stor påverkan på de
marina ekosystemen och
orsakar stort lidande för
de djur som lever i dess
närhet. Även lite olja
kan göra stor skada.
Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta,
särskilt sjöfåglar.

Källor:
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From the Wild Sea skildrar människans
och naturens samexistens; hur mänskligt liv inverkar på haven och dess invånare – med katastrofala konsekvenser
som följd. Filmen låter publiken komma
nära naturen i ett kraftfullt och visuellt
berättande, varvat med perspektiv från
människor som arbetar för att hjälpa
djuren och minska skadeverkningarna
av människans framfart.
Filmen hade världspremiär på filmfestivalen i Berlin 2021. Filmen visades i
Generation 14plus – och var även nominerad till Berlinale Documentary Award.
Av Robin Petré. Danmark 2021. 78 min. Tal: engelska Text: svenska

Svensk biopremiär 10 december.

www.greenpeace.org www.havet.nu www.naturskyddsforeningen.se www.wwf.se
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Jag, Julia
200 000 barn upplever våld i hemmet
varje år i Sverige. Ungefär tio procent
av alla barn i Sverige har upplevt våld
i hemmet någon gång och fem procent
har gjort det ofta. Att en person som
ska vara ett barns trygghet slår/hotar
en närstående är farligt för barnets
hälsa och framtid. Därför står Agera
Kvinnojour bakom kortfilmen Jag
Julia, producerad av Makeriet Film,
som synliggör barns utsatthet och hur
barn påverkas av våld i hemmet. Filmen distribueras nu i samarbete med
fokusfilm.se.
Barn som upplever våld i hemmet ser
ofta små möjligheter till förändring
och behöver bemötas av samhället i
större utsträckning.
Barnkonventionen – som blev lag 1
januari 2020! – innebär ökade krav
på att barns röst ska bli hörda och att
vi tar dem på allvar, vilket inte är fallet idag, förklarar Ageras ordförande
Nicole Gondek Baig. I ljuset av barn-
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konventionen har vi valt ett visuellt
berättande ur Julias perspektiv för att
belysa våldets förödande effekter på
barns hälsa och välmående.
– Ger filmen en igenkänningsfaktor
för något våldsutsatt barn eller förälder och motiverar den personen att
våga berätta för en vän eller en ungdomsjour/kvinnojour; då har vi uppnått vårt mål, säger Giuliana Michaj,
medproducent från Agera.
Ett annat mål är att det skapar samhällsdebatt där barns status höjs; Vi
måste bli bättre i Sverige på att se
dessa barn som egna brottsoffer med
en egen rätt till stöd och trygghet, berättar Bridgett Stehag, verksamhetschef på Agera Kvinnojour.
Läs mer på:
www.agerakvinnojour.se

Children of the Enemy
Jag, Julia
(Jag, Julia)
14-åriga Julia spelar in peppiga videos hemifrån, men
bakom kulisserna präglas tillvaron av ett ständigt hot
från hennes våldsamma pappa. Utifrån Julias perspektiv skildras den komplexa och problematiska vägen
mot uppbrott och förändring.
(Synopsis från Göteborgs filmfestival.)

ARVIN KANANIAN. SVERIGE 2020. 14 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: TBA
REK. FRÅN: ÅK 6
FAMILJ · UPPVÄXT · VÅLD OCH KRIMINALITET · TRAUMA
· PSYKOLOGI · HÄLSA · JURIDIK OCH RÄTTSVÄSENDE

Den kritikerhyllade Children of the
Enemy skildrar den samtida historien
bakom nyhetsrapporteringen, om en
svensk morfars desperata kamp för
att få hem sina barnbarn från ett fångläger i Syrien.
Regissören Gorki Glaser-Müller kommenterar filmen:
Å ena sidan berättar Children of the
Enemy historien om hur Patricio Galvez steg för steg kämpar för att rädda
sina barnbarn. Å andra sidan är detta
en historia om att vara människa idag.
Världen är polariserad, mer extrem. I
dagens politiska klimat ses inte dessa
barn som oskyldiga svenska barn. I
sociala medier kallas de IS-barn och
terroristbarn. De är dömda för sina
föräldrars val. Det var den bristen på
civilisation som fick mig att göra den
här filmen. Även i de gamla grekiska
berättelserna från Iliaden tillämpas
den besegrade fiendens öde på sina

barn. Children of the Enemy är en
universell berättelse om David mot
Goliat, om den lilla mannen mot ett
politiskt system. Men på sin djupaste
nivå är detta en berättelse om förlusten av ett barn, den kanske största
smärtan för en förälder. När Amanda
dör lovar Patricio att rädda sina barnbarn, oavsett riskerna.

Children of the Enemy
(Children of the Enemy)
Glaser-Müllers dokumentär följer det uppmärksammade händelseförloppet då Patricio Galvez bestämmer sig för att åka till IS-fånglägret i Syrien och rädda
sina sju barnbarn.
Patricios dotter gifte sig i hemlighet med den ökände
IS-terroristen Michael Skråmo och följde honom till
kriget i Syrien 2014. Fem år senare dödas båda när
kalifatet bryter samman. De efterlämnar sju små barn
som placeras i mardrömslägret al-Hol där förhållandena är livshotande. När den svenska regeringen inte
agerar för att få hem barnen blir Patricio alltmer desperat. I sorgen över att ha förlorat sin dotter ger han
sig själv ett löfte – han måste rädda sina barnbarn
innan det är för sent.

GORKI GLASER-MÜLLER. SVERIGE 2021. 96 MIN.
TAL: ARABISKA, ENGELSKA, SPANSKA, SVENSKA
TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: ÅK 9
DOKUMENTÄR · FAMILJ · SAMHÄLLSKUNSKAP · VÅLD
OCH KRIMINALITET · PSYKOLOGI · HÄLSA · KRIG OCH
KONFLIKT · TRAUMA · SORG · JURIDIK OCH RÄTTSVÄSENDE

FilmNytt höstterminen 2021 | 19

Globala målen
för högstadiet

De förlorade barnens stad
(La cité des enfants perdus)

Delikatessen
(Delicatessen)

Till sista andetaget
(À bout de souffle)

På en gammal oljerigg basar den maktgalne Krank.
Han åldras i förtid eftersom han saknar förmågan att
drömma. Tillsammans med sina cykloper låter han
kidnappa en stor grupp med barn från den närliggande hamnstaden för att stjäla deras drömmar. Men
när Ones lillebror kidnappas tar han saken i egna
händer för att leta upp Krank och hans kumpaner.

I ett framtida Frankrike är kött en åtråvärd bristvara.
Men den durkdrivna hyresvärden och slaktaren
Clapet lyckas på något sätt hålla sin butik välförsedd
med charkuterier. Tråkigt bara att det är så svårt att
få vaktmästare att stanna någon längre tid i huset.
När tycke uppstår mellan den senaste rekryten
Louison och slaktarens dotter Julie hotas de fortsatta
köttleveranserna för första gången på mycket länge.
Och under gatan bubblar den vegetariska revolutionen i form av de linstuggande Troglodisterna!

En småkriminell man tar impulsivt klivet över till
grövre brott genom att skjuta en motorcykelpolis i
samband med en bilstöld. Men trots att han nu är
efterlyst har han svårt att fokusera på annat än att
charma en ung utbytesstudent så att hon ska följa
med honom på en tripp till Italien.

Jean-Pierre Jeunets mästerverk är sannerligen något utöver det vanliga. Med scenografi av Marc Caro som ter
sig närmast utomvärldslig, musik gjord av ingen mindre
än Angelo Badalamenti, mest känd för Twin Peaks och
andra samarbeten med David Lynch, och kostymer av
Jean-Paul Gaultier blev detta ett spektakel utan dess
like när den visades i Cannes 1995.
JEAN-PIERRE JEUNET & MARC CARO. FRANKRIKE 1995.
112 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.08.27
REK. FRÅN: ÅK 8

Regissörsduon Jean-Pierre Jeunet och Marc Caro slog i
90-talets början ned som en färgstark kärleksbomb på
biograferna med den här stilsäkra debuten.
MARC CARO & JEAN-PIERRE JEUNET. FRANKRIKE 1995.
99 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.08.27
REK. FRÅN: ÅK 9

Legendstatus har följt Jean-Luc Godards debutfilm
alltsedan den gick upp på biograferna. I ett svep gjorde
Till sista andetaget rent hus med filmens stil- och berättarkonventioner och bildade skola för franska nya vågen
samt fler andra generationer filmmakare som kommit
i dess efterföljd. Godard och fotografen Raoul Cotard
excellerade i innovativitet och de karismatiska stjärnorna
Jean-Paul Belmondo och Jean Seberg kom att vara själva
definitionen av coolhet för lång tid framöver.
JEAN-LUC GODARD. FRANKRIKE 1960. 90 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS ( VOD )
REK. FRÅN: GYMNASIET

Har olika hållbarhetsmål olika prioritet?
Resonera och motivera! Är individens
inställning och omställning drivande
eller är det makthavarnas?

du att det har för konsekvenser, för
enskilda personer och för landet? Kan
det till och med ha konsekvenser för
demokratin och hur vi uppfattar den?

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

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 införliva målet? Finns det någon
förändring i skolan som du kan se skulle
hjälpa dig och andra? Diskutera rutiner,
studiero, stöd, disciplin och arbetsmiljö!

För att påverka politiskt i allmänna val
behöver du vara 18 år, är det en rimlig
åldersgräns? 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?

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

Förklara ordet ”medborgarskap”! Är
medborgarskap en mänsklig rättighet?
Finns det människor som saknar
medborgarskap? 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
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Mobbning är när någon blir illa
behandlad 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 ”normkritik”
har blivit etablerat – vad innebär det?
Hur kan normkritik hjälpa oss i arbetet
för en hållbar utveckling; socialt,
ekonomiskt och ekologiskt? Diskutera
och ge exempel, gärna kopplade till
specifika mål!
...Hundratals frågeställningar återstår,
men till hjälp har varje film ett eget
handledningsmaterial. En grundläggande och återkommande fråga är förstås vilka fler hållbarhetsmål som filmen
berör, utöver det som den är satt att belysa. Ett tips är att ställa frågan direkt
i anslutning till visningen, men också
efter att ha arbetat med filmens tematik. 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.
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Globala målen
för gymnasiet

Tips!
En termin kvar av demokratiåret 2021. Ett år som
utöver global pandemi, med alla nationella missbedömningar och tragik som det inneburit, har bjudit
på en historisk regeringskris med en avsatt och tillbakaröstad statsminister. Kvinnovåld, gängskjutningar, cement-kris och extremväder. Vad händer?
Vad gör politikerna egentligen? Se En bra vecka för
demokratin och fundera.

ÄNNU MER FILMPEDAGOGIK
Svenska Filminstitutet arbetar på en filmhandledning till Slalom, som skrivs i samarbete med
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

SKOLBIODAG I SUNDSVALL
Måndag 1 november 2021 bjuder Film Västernorrland och Sundsvalls kommun in till den
årliga Film i skolan-dagen i Sundsvall. En inspirerande dag med föreläsningar som ger tips
och råd hur film kan användas i klassrummet.
Deltagandet är kostnadsfritt och riktar sig till
hela Västernorrlands län. Anmäl dig senast den
28 oktober.

MRF – FILMFESTIVAL FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter
arrangeras som vanligt vecka 47, på spelplatser
runt om i landet och online. Läs mer på www.
mrfilmfestival.se

POPULÄRAST PÅ SKOLBIO
En bra vecka för demokratin

eventuella eftergifter gör skillnad?
Har du tilltro till det politiska systemet
och att demokratin fungerar? Resonera
och motivera! Vad kännetecknar en
demokrati och vad förutsätter den?

”Allt färre människor i världen lever
i extrem fattigdom” – sant eller
falskt? Vad menas med begreppet?
Vad är relativ fattigdom och hur ser
förhållandena ut i Sverige? I Venezuela
sjönk 84 människor varje timme ner
i extrem fattigdom 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 jämförelser och exempel. Vad
behövs för att kunna vända krisen och
skapa hållbar utveckling? Finns det
negativa bieffekter av den lösning du
ser? Vilka?

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

Världsnaturfonden WWF har tagit
fram en uppställning över fem områden
inom vilka vi med vardagliga beslut
kan påverka 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

Maslows behovstrappa är en välkänd
psykologisk förklaringsmodell. Beskriv
den! Idén härrör från 40-talet – har den
giltighet idag? Vad talar för respektive
mot den? Vad tror du själv är grundläggande för att individen ska uppleva
”hälsa”? Hur ska ett samhälle organiseras för att möta dessa behov? Frågan
är gigantisk – bryt ner den genom att
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Hälsa kan förstås kroppsligt och
psykisk. Är ”psykisk ohälsa” detsamma
som ”psykisk sjukdom”? Vad säger
Världshälsoorganisationen (WHO)?

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? Diskutera fördelningspolitik. Vad anser du är
rättvist – och för vem? Vad grundar sig
resonemanget i för uppfattning? Diskutera förhållningssätt och följder av regeletik respektive konsekvensetik!
Från normativ etik till normer. Kan man
säga att normkritik är att praktisera
motmakt? Diskutera begreppen ”heteronorm”, ”vithetsnorm”, ”cis-norm”,
”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 frågeställningar
som filmerna föranleder. Varje film har
sitt eget handledningsmaterial.

Tips!
En humanitär kris pågår i Afghanistan. Det angår
hela världen (och sätter även ljus på svensk politik
och demokrati). Missa inte förra terminens nya
release; den starka dokumentären Abolis resa, som
nu även nominerats till Best Nordic Documentary
på Nordisk Panorama 16-21 september.

Abolis resa

Har olika hållbarhetsmål olika
prioritet? Resonera och motivera! Är
individens inställning och omställning
drivande eller är det makthavarnas?
Vilka är ”makthavarna” och varför?

Svenska Filminstitutets skolbiorapport visar att
Tito och fåglarna var den allra mest visade filmen
2020. Missade ni den på skolbio? Boka direkt för
klassrummet genom fokusfilm.se!
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