
FILMNYTT
VÅRTERMINEN 2021
FilmNytt presenterar kommande releaser på den institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, på arbetsplatser, vårdinrättningar, 
bibliotek, filmklubbar... Och filmer för skolbio! 

Därför att bra film rör och berör.

SAGAN OM BJÖRNARNA 
                     SOM ERÖVRADE SICILIEN
LOS LOBOS

PRINSENS RESA      
DEN OSYNLIGA FLICKAN
                  ISBLOMMANS HEMLIGHET
BABYTEETH   ABOLIS RESA
SPACE BOY GRETA



SAME SAME
BUT DIFFERENT !

ABOLIS RESA

BABYTEETH 

DEN OSYNLIGA FLICKAN 

GRETA

ISBLOMMANS HEMLIGHET

LOS LOBOS

PRINSENS RESA

SAGAN OM BJÖRNARNA SOM ...

SAMMANKOMST

SOUND OF METAL

SPACE BOY

SPRING UJE SPRING

En ny termin och ett nytt FilmNytt – vissa saker är sig lika, även när det 
mesta tycks ur led. Vardagen ser annorlunda ut, med rutiner som gått från 
det främmande till det självklara, tvungna eftergifter och omställningar men 
också nya upptäckter. Det mörka och tunga tär men just därför är det också 
viktigt att försöka uppmärksamma de bra erfarenheter som gömmer sig i 
tillvaron. ”Nöden är uppfinningarnas moder” sägs det och visst kan föränd-
ringar bli bra, även om de tillkommit av tråkiga anledningar. 

I linje med det konstaterandet presenterar vi en ny hemsida och distribu-
tionsplattform: fokusfilm.se där vi fortsätter att fokusera på just film. Sidan 
har en utökad flexibilitet och vi hoppas att ni som vi kommer att ha nytta av 
de möjligheter som finns där. En funktion som förstås kommit väl till pass 
redan är unika elevbiljetter för hemmavarande elever och projektmappar 
för skolor som jobbar med fler än en filmtitel åt gången. 

Vårens FilmNytt är fyllt med fantastiska titlar, för olika åldrar och visnings-
miljöer. Som alltid lägger vi stor vikt på kvalitetstitlar för barn och unga, 
filmer som fungerar lika bra på skolbio som i klassrummet.

Efter höstens lyckade Fokus filmdagar gör vi den här terminen en storslagen  
upplaga kring den bioaktuella filmen Slalom (som kommer till fokusfilm.se 
senare i år). Sedan årsskiftet är sexualundervisning som bekant obligatorisk 
inom lärarutbildningarna och i höst byter skolämnet namn till ”Sexuali-
tet, samtycke och relationer”. Bara dagar innan Utbildningsdepartementet 
kommunicerade namnskiftet släpptes Fou-rapporten ”Från policy till prak-
tik – mot sexuella övergrepp inom idrotten” av Riksidrottsförbundet, som 
påminner om filmen Slaloms närhet till en verklighet, reell men inte specifik 
för idrottsvärlden. Vad har hänt sedan MeToo? Hur kommer vi vidare?

Vi påminner igen om filmmediets unika användbarhet för att samtala om 
det som är svårt. Film låter oss dela erfarenheter, byta perspektiv och se oss 
själva i andra. En filmupplevelse kan på kort tid ge en kraftfull gemensam 
referenspunkt. Vi lånar av oss själva för att förstå filmens karaktärer, men 
väljer samtidigt hur mycket av det privata vi vill dela med andra. Filmupple-
velsen blir en påminnelse om likhet och en plats där vi kan känna närhet till 
andra, samtidigt som vi inbjuds att betrakta oss själva utifrån. Det är starkt.
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Prinsens resa
(Le voyage du prince)

En gammal ap-prins lider skeppsbrott och blir stran-
dad på en för honom ny och okänd plats. Skadad 
och vilse upptäcks han av den unge Tom. Tom visar 
prinsen ett samhälle han aldrig ens kunnat drömma 
om; en helt ny värld. Men alla är inte nöjda med den 
nya gästens närvaro och är istället rädda för att han 
kommer att förändra deras trygga liv.
 
Den franska animatörveteranen Jean-Francois Laguionie 
(Tavlan) har skapat en resa som utforskar vad som 
definierar oss. En filosofisk berättelse som också är ett 
äventyr, en resa mellan två världar där apans humanism 
och människans kalkylerande intelligens ger perspektiv 
på tillvaron. En högaktuell film som på ett smart och 
tilltalande sätt tangerar ämnen som främlingsfientlighet, 
samvaro, medkänsla och förståelse.

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE & XAVIER PICARD. 
FRANKRIKE 2019. 77 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 5   FILMHANDLEDNING FINNS

 

Animerade äventyr
Den osynliga flickan
(The Breadwinner)

11-åriga Parvana  bor med sin familj i  den taliban-
styrda staden Kabul i Afghanistan. Hennes pappa 
lever på att hjälpa människor att skriva brev och Par-
vana är ofta med honom på marknadsplatsen.
När pappan fängslas förändras allt. Kvinnor får inte 
vistas utomhus utan manligt sällskap och varken 
Parvana, hennes mamma eller syster kan gå ut och 
handla mat. Fast besluten att rädda familjen och befria 
sin pappa klär sig Parvana till pojke och ger sig ut på 
ett livsfarligt uppdrag.

NORA TWOMEY. IRLAND 2017. 94 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 5   FILMHANDLEDNING FINNS

 

Sagan om björnarna som 
erövrade Sicilien
(La fameuse invasion des 
ours en Sicile)
För att rädda sin kidnappade son och för att hitta mat 
att överleva vintern med leder Léonce, björnarnas 
konung, sin stam genom bergen och in i människor-
nas land. Efter att ha flytt från monster och bekämpat 
både en elak hertig och en hungrig katt lever björnar 
och människor sida vid sida – men bara för en tid …

LORENZO MATTOTTI. FRANKRIKE 2020. 82 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: F1

 

Isblommans hemlighet
(Isblomstens Hemmelighed)

Första gången Fiffel försöker att trolla, kastar han av 
misstag sin farfars trollspö långt in i De gröna ärtornas 
dal. När han ger sig efter den möter han Båg, och 
inget blir sig likt. Eller?
 
Fiffel och hans nyvunna vän återvänder med en långt 
mer magisk trollstav än den Farfar hade. Men när 
Fiffel försöker trolla för andra gången går något snett 
igen och Fiffel måste nu konfronteras med både sin 
historia och sin självbild. För de små gröna ärtorna 
blir det en föreställning de aldrig kommer att glömma!

JACOB LEY. DANMARK 2013. 27 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: –
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: F   

 

...för alla åldrar!

Tips!
2021 är ett händelserikt rymdår, med 
rymdteleskop, Marslandningar och en 
expedition till Jupiters ytterkanter.
Följ utforskningarna på förskolan 
och starta upp er egen rymdresa med 
Marskatterna och leksaksbilen!

Gör din egen animation! 
FilmCentrum har ett rikt nätverk av filmskapare som kan engageras 
för t ex animationsworkshops. Både för pedagoger och barn! Fråga 
oss så hänvisar vi dig rätt!

https://www.fokusfilm.se/product-page/pinsens-resa
https://www.fokusfilm.se/product-page/den-osynliga-flickan
https://www.fokusfilm.se/product-page/sagan-om-björnarna-som-erövrade-sicilien
https://www.fokusfilm.se/product-page/sagan-om-björnarna-som-erövrade-sicilien
https://www.fokusfilm.se/product-page/kopia-av-isblommans-hemlighet-1
https://www.fokusfilm.se/product-page/marskatterna-och-leksaksbilen
https://video.wixstatic.com/video/a6ee54_8a9c9acec7914a4289616e0d8eaef8da/720p/mp4/file.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=dXtdwaj2siI
https://www.youtube.com/watch?v=mCylu8Or6uA
https://www.youtube.com/watch?v=qfOvPudgcyg
https://video.wixstatic.com/video/a6ee54_2a0e937c29be4c9c962da216764dd16e/1080p/mp4/file.mp4
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Det finns en utbredd oro över hur 
skolelever drabbats av pandemin 
mentalt. Trots att Sverige är ett av de 
länder som hållit mest öppet är farhå-
gorna här stora över hur våra elever 
tvingats hanterar att ställa om tillva-
ron till studier helt eller delvis på dis-
tans. 

Och visst påverkas de. Vi möter genom 
vår verksamhet både elever, lärare och 
annan skolpersonal – under pandemin 
påfallande många skolkuratorer – som 
vittnar om försämrad elevhälsa och 
försämrade studieresultat. 

Det är förstås viktigt att också på-
peka att vi faktiskt även hör om det 
motsatta; lärare som fått mer tid till 
undervisning än konflikthantering, 
elever som upplever mer studiero och 
har förbättrat sina resultat och skolor 
som snabbt hittat framkomlighet trots 
ovisshet och omställningar. Kanske 
finns ett viktigt samband i hur skolled-
ning och lärare (och givetvis – kanske 
allra mest – vårdnadshavare) kommu-

nicerar kring fjärrundervisningen: alla 
må vara överens om att det är tråkigt 
men alarmistiska varsel om en ”för-
lorad generation” hjälper knappast 
någon – varken lärare och skolperso-
nal som gör sitt yttersta, eller elever 
som trevar i tillvaron mer än vanligt. 

Vi tror nu inte på att spela ner oro eller 
sopa saker under mattan. Tvärtom 
återvänder vi till en kär devis: prata! 
Allra mest om det som tynger. Vux-
envärlden behöver vara transparent 
och tydlig, men också lugn och saklig. 
Det här vet vi, det här vet vi inte. Be-
kräfta att situationen är komplex, det 
är påfrestande och det är tråkigt. Men 
vi hanterar utmaningarna och förvänt-
ningarna består. 

Distansundervisning behöver inte be-
tyda att utbildningen går åt fanders, 
lika lite som maxantal på gymmet be-
höver betyda orörlighet. Som många 
påpekat spelar barn och unga fotboll, 
joggar, cyklar, åker skateboard, tränar 
på utegym, går på Pokémon-promena-

Distansundervisning
der och spelar brännboll även utanför 
skolan och det organiserade förenings-
livet. Det behöver vi också se, bekräfta 
och uppmuntra!

Vad har det här med film att göra? 
Jo, film i undervisningen fungerar 
lika bra i klassrummet som hemma. 
Ibland bättre hemma. Men uppgiften 
och förväntningarna behöver vara 
tydliga. Film kan ge variation till un-
dervisningen och bjuda på en mental 
resa, men det är inte kravfri förströelse 
eller en belöning i sig. Tydlighet kring 
varför eleverna ska se filmen, vad de 
ska reflektera kring och vilken upp-
gift och målsättning visningen knyter 
an till gör film till ett läromedel. Ett 
mycket uppskattat och kraftfullt läro-
medel att ta till. 

Som samhälle vill vi fostra företag-
samma, ansvarstagande och empatiska 
medborgare. Under pandemin har re-
toriken utmanat och gått i klinch med 
ambitionen och det har funnits en stor 
kluvenhet i vuxenvärldens signaler. 

Å ena sidan bekräftas och applåderas 
t ex en stark klimatrörelse där unga tar 
ett långtgående ansvar, strejkar från 
skoltid och (motiverat så) kräver om-
ställningar kring allt från skolbespis-
ning till klimatanläggningar. Under 
pandemin däremot dominerar bilden 
av uppgivenhet och slapphet och en 
hel generation ges epitetet ”förlorad”. 

Se och uppmärksamma problemen – 
men se och uppmärksamma också de 
elever som gör det bästa av situatio-
nen och rentav förbättrar sina resul-
tat, som tar både studieansvar och 
samhällsansvar och aktivt strävar mot 
att hålla nere sina sociala kontakter 
och bidra till minskad smittspridning. 
Vissa skolor hindrar dem från att bära 
munskydd – men ta inte allt ifrån dem! 
Uppmuntran, bekräftelse och tilltro 
gör underverk för elevhälsan, menar 
somliga. Vi menar att barn och unga 
är kapabla och att det är allas vårt an-
svar att inte glömma det. 

Bild ur filmen Spaceboy (s. 8)

Vilket ämne? Vilket syfte? Vilken ålder? Vilken film?
Kanske är det redan ett ämnesövergripande arbete, eller kanske 
kan en annan ämneslärare dra nytta av filmvisningen? Kan filmen 
tillgås med text på originalspråk och användas i språkundervis-
ningen, samtidigt som det huvudsakliga syftet var inom samhälls-
kunskapen? 

Många lärare knyter an film med individuella skrivuppgifter, på 
svenska eller andra språk, allt från referat eller filmrecensioner 
till kontextfördjupning med faktaframställning, fantasiberättande 
som ”vad hände sen” och ”alternativt slut” eller brevskrivning. 
Inom svenskundervisningen brukar begrepp som symbol, metafor 
och allegori aktualiseras. 

Andra delar upp grupper med olika fokusuppgifter för att täcka 
upp olika perspektiv i ett gemensamt seminarium. Vart filmen 
utspelar sig och en presentation av platsens förutsättningar geo-
grafiskt, historiskt, politiskt och demografiskt brukar vara givna 
utgångspunkter. Vad vet vi om karaktärernas livssituation och 
hur de påverkas av platsen? Är skildringen representativ i någon 
bemärkelse? 

På gymnasiet återkommer lättare former av ”diskursanalys” med 
mer tyngd på framställningen. Vems är berättelsen och i vilken 
kontext tillkommer den? Hur märks det och vad säger filmen oss?

Visningar i klassrum och visningar hemma – same same but different. Som allting annat.
När du bokar film genom oss behöver du meddela om eleverna ser filmen gemensamt i klassrummet eller om de ska 
se film hemma. Då får de egna unika biljettkoder men du som lärare bestämmer när, hur och varför de ska se filmen. 



Spaceboy
(Spaceboy)

När han kommer nyinflyttad till stan måste 11-årige 
Jim delta i en vetenskapstävling med sin nya klass-
kamrat Emma. Jim, som likt sin pappa brinner för 
rymden, övertygar Emma om att de ska bygga en 
riktig luftballong och snart växer deras projekt till en 
långt mer svindlande expedition än de från början 
föreställt sig.

Spaceboy är nominerad till Bästa Barnfilm på BUFF 
2021!

OLIVIER PAIROUX. BELGIEN 2021. 100 MIN.
TAL: FRANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.04.01  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 4   FILMHANDLEDNING KOMMER!

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · VÄNSKAP · UTANFÖRSKAP 
· EXISTENTIELLA FRÅGOR · NATURVETENSKAP · PSYKO-
LOGI ·  HISTORIA · SKOLA OCH UTBILDNINGSVÄSENDE

Spaceboy utspelar sig 1986 och följer 
därmed en tydlig trend av nyproduce-
rade filmer (t ex Det) och TV-serier 
(t ex Stranger Things) som nostalgiskt 
blickar tillbaka på 80-talet. Tidsmar-
körerna i Spaceboy från årtiondet är 
många – kläderna, musiken och den 
kanske största chocken för dagens 
barn och ungdomar att ta in: avsakna-
den av mobiltelefoner och surfplattor! 

En epokgörande händelse från året 
1986 är förstås Challenger-olyckan. 

Den 28 januari 1986 sköts rymdfärjan 
Challenger iväg för sin tionde rymd-
färd.  Starten hade ursprungligen varit 
planerad till den 22 januari men fick 
skjutas upp flera gånger på grund av 
tekniska problem och dålig väderlek. 
Till en början gick allt enligt planerna, 
men efter 73 sekunder exploderade 
rymdfärjan ovanför Kennedy Space 
Center och alla sju ombordvarande 
omkom. Händelsen chockade hela 
världen, och i filmen blir Challenger-

Spaceboy
olyckan startskottet på en kedjereak-
tion som kommer att få stor inverkan 
på Jim, Emma och Jims pappa. 

Spaceboy är ett fartfyllt äventyr med 
en allvarlig underton. Filmen väcker 
frågor som rör historia och vetenskap 
– men det är också en berättelse om 
vänskap, mod och att våga vara sig 
själv.

2021 beskrivs som ett riktigt ”rymdår”. 
Året kantas av stora internationella 
rymdhändelser, men även svenska 
tilldragelser. Den svenska forsknings-
satelliten Odin firar 20 år i februari 
och i augusti firar Sverige faktiskt 
60 år i rymden! I september skjuts en 
ny svensk forskningssatellit, ”Mats” 
(Mesospheric Airglow/Aerosol To-
mography and Spectroscopy), upp 
från en rysk bas för att sätta en raket 
i omloppsbana runt Jorden. – Vi in-
stämmer med Jim i Spaceboy: det ÄR 
fascinerande!

FilmNytt vårterminen 2021  |  9

https://www.fokusfilm.se/product-page/spaceboy
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Den mexikanska filmen Los Lobos 
hade internationell premiär på film-
festivalen i Berlin, där den vann både 
jurypris för bästa ungdomsfilm, var 
nominerad till Amnesty Internatio-
nal Film Award och vann Peace Film 
Prize. Filmen, som också utsågs till 
bästa film på Barn- och ungdoms-
filmfestivalen BUFF förra året, har nu 
släppt på skolbio och för klassrums-
visningar.

***

Här följer excerpter från filmhandled-
ning från Svenska Filminstitutet. Den 
är skriven av MK Larsson och omfat-
tar klipp ur filmen. Dessutom avslutas 
handledningen med ett inspelat samtal 
från Fokus Filmdagar 2020, där Ami 
Hedenborg, pressansvarig och tales-
person för Amnesty International och 
Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig 
för flykting- och migrationsfrågor på 
Amnesty International svarar på frå-
gor som elever som sett filmen ställt 
till dem. 

Med utgångspunkt i filmen kan ni 
arbeta vidare med värdegrundsfrågor 
som rör makt, rättvisa och familjere-
lationer. Filmen kan dessutom vara 
startpunkten för att söka mer kunskap 
inom samhällsorienterade ämnesom-
råden som geografi, historia, ekonomi, 
psykologi och filosofi. Att analysera 
film skapar också insikt om hur rör-
liga bildmedier fungerar som form för 
berättande och informationsförmed-
lande.

I läroplanen tas upp att elever ska ges 
kunskap om samhället och samhälls-
byggandet, både lokalt och globalt. 
Kunskaper i historia, geografi och 
samhällskunskap ska förmedlas till 
eleverna. Att använda en gemensam 
filmupplevelse som grund för att gå 
vidare med mer konkreta, ämnesspe-
cifika arbetssätt kan vara ett bra sätt 
att skapa ett engagemang och väcka 
intresse för frågorna. I läroplanen 
går också att läsa att elever ska ut-
veckla och fördjupa sin kunskap om 
samhällsutvecklingen och tillvaron i 

Los Lobos
olika delar av världen och om global 
samhällsförändring. Migration är en 
sådan ständigt pågående global pro-
cess, som också knyter an till frågor 
om ekonomisk fördelning och samhäl-
lets organisation. 

I Los Lobos skildras dessa frågor i 
det ”lilla perspektivet” (det vill säga 
på ett personligt plan), vilket är en 
utmärkt startpunkt för att diskutera 
och undersöka frågorna vidare i ett 
större sammanhang (det vill säga på 
ett strukturellt plan).
...

Rörlig bild fungerar som ett språk, 
men istället för bokstäver och ord 
gestaltas berättelsen och budskapet 
genom ljud och genom bildens flerfal-
diga komponenter, såsom bildutsnitt 
och perspektiv, färger, ljus och sceno-
grafi. I en dramafilm som Los Lobos 
spelar dialog och skådespeleri också 
viktiga roller i hur vi uppfattar det 
som förmedlas.

Los Lobos
(Los Lobos)

Reglerna är enkla: de ska inte öppna dörren för 
någon, de ska lära sig engelska och de ska ta hand 
om varandra. ”Vi är vargar och vargar gråter inte, de 
är modiga och de håller ihop” säger mamma Lucía 
till sönerna Max och Leo. De har korsat gränsen från 
Mexiko till USA för ett bättre liv och hamnat i en 
nedgången lägenhet där barnen spenderar dagarna 
inlåsta med en kassettbandspelare medan Lucía arbe-
tar dubbla skift. Bröderna drömmer om Disneyland 
men den okända verkligheten utanför fönstret går 
snart inte att hålla borta.

SAMUEL KISHI LEOPO. MEXIKO 2020. 95 MIN.
TAL: SPANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.04.01  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 5   FILMHANDLEDNING FINNS

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · MIGRATION · FAMILJ · 
BARNKONVENTIONEN · PSYKOLOGI · HISTORIA · DEMO-
KRATI · GEOGRAFI · SOCIALA FRÅGOR · SAMHÄLLSKUN-
SKAP · USA · FATTIGDOM · POLITIK · STATSVETENSKAP  

 

Pausa filmen efter inledningen, (eller 
gå tillbaka till detta och se det igen 
efter att ha sett hela filmen). Titta på 
klipp 1.

• Vad får vi se? Genom vems ögon ser 
vi? Varför räknas sakerna upp?

Varje år migrerar miljoner människor 
i världen, av vitt skilda orsaker. De 
allra flesta är på flykt undan krig, svält 
och fattigdom. Andra väljer att flytta 
till nya länder för att skapa sig ett 
nytt liv, börja om eller för att de hit-
tar arbete eller kärlek på andra sidan 
en geografisk gräns. Övningarna kan 
göras individuellt eller i mindre grup-
per och kan redovisas genom text eller 
muntlig presentation för klassen.

• Ta reda på mer om migration från 
Mexiko och Centralamerika till USA. 
Ökar eller minskar den? I vilka del-
stater finns det störst andel latiname-
rikaner? Vilka lagar och regler gäller 
för invandring till USA? Kan ni hitta 
uppgifter om hur utbildnings- och ar-

betsmönster ser ut för den här grup-
pen? Koppla eventuellt till det aktuella 
presidentbytet och ta reda på de ame-
rikanska partiernas ståndpunkter när 
det gäller invandring till landet. Vilka 
tongångar har präglat diskussionen 
under det senaste decenniet och vilka 
argument har exempelvis Republi-
kanerna jämfört med Demokraterna?

• Ta reda på mer om vad som gäller 
för nyanlända i Sverige – hur ser möj-
ligheterna till jobb ut? Behöver man 
arbets- och uppehållstillstånd? Hur 
avgörs det om man får det? Hur får 
man tag i bostad? Har man rätt till 
förskoleplats, sjukvård och så vidare? 
Vad krävs för att få rösträtt i de olika 
svenska valen? Vad krävs för att bli 
svensk medborgare?

...

Läs handledningen i sin helhet: 
LOS LOBOS

FilmNytt vårterminen 2021  |  11

https://www.fokusfilm.se/product-page/los-lobos
https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/los-lobos.pdf
https://video.wixstatic.com/video/a6ee54_58a3f3a5f34e474082408e1a2a5e074c/720p/mp4/file.mp4
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Slalom är en stark och komplex film 
om ett allvarligt ämne. 15-åriga Lyz 
utsätts för sexuella övergrepp av sin 
tränare, Fred. 

Till en början är uppmärksamheten 
spännande och Lyz får bekräftelse som 
hon lider brist på. Men Freds besatthet 
går snart över gränsen och situationen 
förändras. Lyz protesterar inte kraft-
fullt men Fred förstår att han gjort fel 
och uttrycker ånger. Ändå fortsätter 
övergreppen och Lyz säger ingenting 
om dem. Varför?

Det är en speciell miljö Lyz befinner 
sig i, isolerad på elitskolan i franska 
alperna. Hennes tillvaro och framtids-
drömmar är beroende av Fred och de 
andra vuxna på skolan. Vem ska hon 
vända sig till? Varför är hon tyst? Av 
lojalitet? Självbevarelsedrift? Skam? 

Inom idrottsrörelsen blev #TimeOut 

en etablerad hashtag och benämning 
under MeToo. Idrottare på olika 
nivåer klev fram nationellt och in-
ternationellt för att synliggöra och 
protestera mot sexuella övergrepp 
inom idrotten. Men vad hände sen? 
Riksidrottsförbundets rapport från ja-
nuari 2021 visar att det är långt kvar 
till mållinjen. 

Slalom skildrar en sluten värld i en ex-
trem miljö. En skrämmande reell be-
rättelse som ändå inte är specifik för 
idrottsvärlden. Slalom är förstås lika 
mycket en allegori över uppväxtåren; 
grupptillhörighet, lojalitet, trygghet 
och frigörelse; att kasta sig ut, parera 
ytterligheter och bemästra och återta 
kontrollen. Men det Lyz är med om 
går över gränserna.

I varje klassrum sitter elever som kän-
ner igen sig. Några, mer än andra. På 
sätt som inte borde vara. 

FOKUS FILMDAGAR vt 2021:
SEXUALITET, SAMTYCKE & RELATIONER 

Visar man film i klassrummet som en 
del av undervisningen ska det vara 
tyst. Elever som inte kan sitta koncen-
trerat vid varandra ska heller inte sitta 
vid varandra. Det handlar om respekt 
både inför undervisningen, läraren – 
och inför sina klasskamrater. 

Att se film hemma som en del av fjärr-
undervisning kan vara tryggt och ro-
fyllt. Men det förutsätter att eleven har 
Internet och har eller kan låna dator 
eller surfplatta från skolan. Betänk att 
elever som inte har de tekniska förut-
sättningarna eller tillräckligt med av-
skildhet hemma bör erbjudas plats att 
se filmen i skolan. 

Till filmen finns handledningsmaterial 
och kommentarer från sakkunniga 
personer och organisationer, liksom 
lektionstips och hänvisningar för den 
som söker mer information eller behö-
ver stöd. 

• 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 Utbildningsdeparte-
mentet att sexualundervisningen i skolan byter namn från 
sex och samlevnad till ”Sexualitet, samtycke och relationer”.

19 – 23 april

ONLINE I KLASSRUM OCH FÖR HEMMAVARANDE ELEVER
KOSTNADSFRITT FÖR GYMNASIEELEVER OCH TILLHÖRANDE LÄRARE

15.000 PLATSER! FÖRST TILL KVARN! FÖRBOKAS. BILJETTSLÄPP 29 MARS.

Observera: när du bokar biljetter behöver du ange om filmen ska visas på plats i skolan eller 
ses av eleverna hemma. Allt kringmaterial – handledningsmaterial, elevfrågor och video-

    kommentarer från sakkunniga, länkar för information, fördjupning, 
 undervisningstips och stöd för utsatta – samlas och uppdateras 

löpande på visningssidan.  

Slalom
15-åriga Lyz har blivit antagen på en inter-
natskola med elitutbildning för lovande al-
pinåkare. Väl på plats i de franska alperna 
väcker hon snart tränaren Freds uppmärk-
samhet. Som tidigare mästare ser han i Lyz 
en potential som kan ta dem båda till det 
yttersta toppskiktet. Den fysiska och men-
tala pressen är stor och sökandet efter be-
kräftelse och trygghet röjer en mörk lavin i 
det isolerade vita landskapet.

Slalom hade världspremiär i Cannes 2020 och 
svensk festivalpremiär i tävlan på Göteborg 
Film Festival 2021. På bio från 5 mars 2021.

Charlène Favier. Frankrike 2020. 92 min.
Tal: franska Text: svenska

https://www.youtube.com/watch?v=QP4ez67EOc4
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Det jag vill poängtera är att Abolis 
Resa inte handlar om politik, utan 
det är en strikt humanitär film. Mina 
förhoppningar är att folk, tittare och 
även politiker, får bättre information 
om flyktingars förhållanden. Det här 
är inget vi kan blunda för, det är ett 
dilemma vi inte får ignorera. Vi måste 
hålla en dialog och ändra vår bild om 
detta. För att göra det måste vi ställa 
oss frågan: ”Är Afghanistan ett säkert 
ställe att skicka någon till?”. Den här 
filmen kanske ger folk svaret på den 
frågan. 

– Regissören Yasaman Sharifmanesh 
intervjuad i KULT magasin mars 
2021.

Afghanistan har inte haft fred sedan 
1970-talet och är ett av de fattigaste 
länderna i världen. Landet placerar 
sig på plats 167 av 186 vad gäller 
mänsklig utveckling i Human Deve-
lopment Index. Miljoner afghaner är 
på flykt och Afghanistan är det land, 
efter Syrien, som flest människor flyr 

i från. Migrationsverket bedömer att 
säkerhetssituationen i Afghanistan är 
allvarlig men att den varierar inom 
och mellan olika provinser. Konflik-
ten har dock inte nått den nivå som 
enligt lag och praxis måste gälla för att 
alla från ett visst land ska få stanna. 
Migrationsverket har länge bedömt att 
situationen i Afghanistan är allvarlig 
och många därifrån har därför skydd 
i Sverige. 

Tips!

Globalis om Afghanistan

Utrikespolitiska institutet: landguiden

Migrationsverket: Frågor och svar om 
Afghanistan

UNHCR ”Flyktingröster från världen”

Abolis resa

FilmNytt höstterminen 2020  |  11

Abolis resa
(Abolis resa)

Som 17-åring går Abolfazl hela vägen från Iran till 
Sverige. Efter tre år blir han utvisad och landar nu 
för första gången i sitt liv i Kabul, Afghanistan. Kicki 
ringer från Sverige och berättar att han har fått ett 
jobb, men nu behövs arbetstillstånd och ID-kort för 
att kunna återvända. Att skaffa papper visar sig vara 
svårare än Abolfazl först trott. Planen blir att ge sig 
ut på en farlig resa till Jaghori, där han har släktingar 
som kan verifiera hans identitet.

YASAMAN SHARIFMANESH. SVERIGE 2021. 59 MIN.
TAL: DARI, SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2021.04.01  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9   

DOKUMENTÄR · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · MIGRA-
TION · FAMILJ · KRIG & KONFLIKT · TRAUMA · HISTORIA 
· SVERIGE · EUROPA · GEOGRAFI · SOCIALA FRÅGOR · 
ETIK · SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK · STATSVETEN-
SKAP 

 

https://www.globalis.se/Laender/afghanistan
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/afghanistan/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan.html
https://www.unhcr.org/neu/se/49833-flyktingroster-fran-hela-varlden%f0%9f%8c%8d.html
https://www.amnesty.se/
https://www.fokusfilm.se/product-page/abolis-resa
https://vimeo.com/516729782
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Greta
(Greta)

I augusti 2018 inleder 15-åriga Greta Thunberg sin 
skolstrejk för klimatet. Frågan hon ställer till vuxen-
världen: Om inte ni bryr er om min framtid på plane-
ten, varför ska jag då bry mig om min framtid i skolan? 
Inom bara några månader växer hennes strejk till en 
världsomspännande rörelse.

Greta, en fåordig tonåring med Aspergers syndrom, 
är nu en världsberömd miljöaktivist.

Greta belönades med Guldbaggen för Bästa dokumen-
tärfilm 2021. Teamet bakom dokumentärfilmen har 
varit med sedan den första dagen på Riksgatan då allt 
började.

NATHAN GROSSMAN. SVERIGE 2020. 101 MIN.
TAL: ENGELSKA, SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7   FILMHANDLEDNING FINNS!

DOKUMENTÄR · KLIMAT · MILJÖ · NATURVETENSKAP · 
POLITIK · STATSVETENSKAP · MÄNSKLIGA RÄTTIGHE-
TER · PSYKOLOGI · MAKT & MOTSTÅND · SAMHÄLLS-
KUNSKAP · DEMOKRATI · HISTORIA

 

Känner du att dina val och handlingar 
påverkar samhället och framtiden? 
Uppfattar du att klimat och miljö är 
prioriterade samhällsfrågor? 

Tycker du att det är lätt att vara kli-
matsmart? Fundera ut fem situationer 
i din vardag där du som privatperson 
skulle kunna göra skillnad!

Vad är politik? Finns det något som 
inte är politik? 

Fundera ut fem samhällsutmaningar 
där politiker borde besluta och rikta 
om resurser för att främja hållbar ut-
veckling! Vad tror du hindrar dem? 
Och hur tycker du att det som hindrar 
dem ska hanteras? Går det t ex att 
höja priset på matvaror med hög mil-
jöbelastning? Vad talar för och emot? 
Går det att förbjuda bensin om elbi-
lar är dyra och alla som behöver bil 
inte har råd att byta? Hur skulle man 
kunna finansiera subventioner – och 
är det rättvist?

Greta
När Greta började sin strejk var hon 
ensam. Är ensam stark? 

Fundera över strejkmetoden: Greta 
har onekligen bidragit till att upp-
märksamma miljöfrågan. Har du 
några betänkligheter kring metoden? 
Finns det oönskade bieffekter? För 
Greta själv och för miljöfrågan? Är 
strejk en framkomlig väg för föränd-
ring? Vad skiljer skolstrejk från skolk? 
Kan konsekvenserna bli olika för olika 
personer?

Varför tror du att Greta gick med på 
att göra den här filmen?

Vad kännetecknar en dokumentär-
film, anser du?

Läs mer om de globala målen och 
Agenda 2030 – finns det någon håll-
barhetsfråga som du brinner för mer 
än andra? Hur kan du själv påverka 
och inspirera till medvetenhet och för-
ändring?

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 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? 

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 konsekvenser 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. 

https://www.fokusfilm.se/product-page/greta
https://www.fokusfilm.se/globalamalen
https://www.youtube.com/watch?v=SYlTX8QNxIA
https://video.wixstatic.com/video/a6ee54_14093f8929eb46e2aba4186a2dbb714c/1080p/mp4/file.mp4
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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. 

Sammankomst
(Sammankomst)

En journalist i det fria ordets tjänst dyker upp med 
sin mobilkamera på en ospecificerad plats i Sverige. 
Något har hänt som det finns anledning att vara upp-
rörd över. Något behöver pratas om, tyckas till om 
och sägas sanningen om. Men vad och för vem?

ERIK SUNDBLAD. SVERIGE 2020. 13 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2020.10.02  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8   

STATSVETENSKAP · DEMOKRATI · YTTRANDEFRIHET · 
MEDIA · SVERIGE

 

”Medborgarjournalistik”, eller gräs-
rotsjournalistik, är ett begrepp i tiden 
och ett samlingsnamn på journalistisk 
praktik där personer ur allmänheten, 
i motsats till professionella yrkesjour-
nalister, bidrar till insamling, rappor-
tering, analysering och spridning av 
nyheter. För vissa det ultimata kvittot 
på yttrandefrihet och demokrati, ett 
svar mot nedskurna lokalredaktioner 
och ägarkoncentrationen inom media, 
för andra en del av filterbubblorna 
och medborgargardets övertagande av 
de sociala rummen. 

Var går yttrandefrihetens gränser? 
Vem äger makten att definiera vår 
samtid och historia? Vem är ”journa-
list”? Har alla alltid ”rätt till en åsikt”? 
Vad betyder ordet ”massmedia” idag? 
Vad betyder det att vara ansvarig ut-
givare? När behövs en sådan? Vad får 
sägas av vem? Är det rätt att stänga av 
en amerikansk president från sociala 
medier? Vem skyddar demokratin? 
Hur? Vad skulle Voltaire ha sagt?    

Sammankomst
Kort och gott!
Att formulera sig kort är 
en konst. Att göra bra 
kortfilm är en konst. Bra 
kortfilm är konstnärlig, 
kärnfull och komplex. 
Den sätter fingret på 
något och den väcker 
känslor. 

Uppmuntra eleverna att 
hitta nyanserna i språket 
genom att växla mellan 
målande och kärnfulla 
texter. Utmana dem att 
reflektera över ordens 
undermeningar och tex-
ters rytm och samman-
hang. Varför inte börja 
direkt med att be om en 
kort och lång förklaring 
av ordet ”synonym”!

https://www.fokusfilm.se/globalamalen
https://www.fokusfilm.se/product-page/sammankomst
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Babyteeth
(Babyteeth)

När den svårt sjuka Milla förälskar sig handlöst i den 
småkriminelle Moses har hennes föräldrar lätt att hålla 
sig för skratt. Men i takt med att Millas kärlek växer 
så återkommer också hennes vilja att leva. Familjen 
tvingas helt enkelt inse att läget kräver en ny, uppda-
terad syn på moral och förväntningar om de vill se sin 
dotter lycklig.

Bejublade Babyteeth premiärvisades på filmfestivalen i 
Venedig 2019.

SHANNON MURPHY. AUSTARLIEN 2019. 117 MIN.
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · FAMILJ ·  EXISTENTIELLA 
FRÅGOR · SJUKDOM · PSYKOLOGI · TRAUMA · VÅRD OCH 
OMSORG · ANHÖRIG · ATT BLI VUXEN · ETIK & MORAL

 

Döden är livets villkor. Det är för 
somliga en påminnelse om livets värde, 
för andra också intimt förknippat med 
en religiös tro och en tillvaro bortom 
jordelivet. Existentiella tankar om liv 
och död har alltid sysselsatt männis-
kan. Hur kände du efter att ha sett Ba-
byteeth? Sorg, glädje, ångest, rädsla, 
lättnad...? Vad gör du av känslan?

Tycker du att vi är bra på att prata om 
existentiella frågor i Sverige? Vad har 
det med mänskliga rättigheter att göra?

Vad är moral och hur lär vi oss att 
vara moraliska? Vad är godhet? Vad 
är ondska? Är pojkvännen en bra per-
son fast han är kriminell? Kan goda 
egenskaper kompensera för dåliga 
egenskaper – och onda gärningar?

Vad – om något – är oförlåtligt? Hur 
ska ondska hanteras? Påverkar onda 
gärningar människans värde? Reso-
nera vad en rättighetsetiker skulle 
svara? En pliktetiker? En utilitarist?

Babyteeth
Profeten Moses gömdes och undkom 
att dödas som barn. Kan man säga 
att Milla och Moses i filmen också ger 
varandra liv? Hur påverkar Moses för-
äldrarna?

Milla vill ha och kräver frihet. Vad är 
frihet? Går det att uppnå? (Hur?) Kan 
frihet skapa både ångest och lycka? 
Resonera kring frihetens begräns-
ningar. Gör vår dödlighet oss ofria?

Vad är lycka? Hur blir man lycklig? 
Kan man mäta lycka? Vilka förhållan-
den tar man hänsyn till i FN:s index 
och årliga rapport World Happiness 
Report?

Under pandemin uppmärksammas hur 
tusentals äldre svenskar fick palliativ 
vård utan läkarbedömning. IVO har 
granskat vad ledande professorer kall-
lar ”aktiv dödshjälp”. Hur kunde det 
ske? Har inte alla människor samma 
värde och rätt?

Spring Uje spring
(Spring Uje spring)

Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop 
med popmusik om livet och vardagen. Det är när 
livet tar vändningar du inte kunde fantisera om som 
frågan ställs på sin spets: vad är det som är värt nåt? 
Uje Brandelius och hans familj spelar sig själva i en 
film som utspelar sig under ett par sommarveckor i 
stockholmsförorten Bredäng.

Henrik Schyffert regidebuterar med varm komedi om att 
hantera livets mer oväntade vändningar.

HENRIK SCHYFFERT. SVERIGE 2019. 77 MIN.
TAL: SVENSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · FAMILJ ·  EXISTENTIELLA 
FRÅGOR · SJUKDOM · PSYKOLOGI · VÅRD OCH OMSORG · 
MOTIVATION · KONST & KULTUR · MUSIK · BIOGRAFI

 

Årets mest omtalade svenska film som 
vann Guldbagge för Årets manus, 
Årets manliga skådespelare och Årets 
film på Guldbaggegalan i januari. Fil-
men hade sin svenska festivalpremiär 
ett år tidigare, på Göteborgs Film 
Festival 2020, där den fick en åtta 
minuter lång stående ovation (!), men 
pandemin gjorde att biografpremiären 
sköts upp till december förra året. 

Kanske behövs feelgood-film lite 
extra under dystra tider, så kanske var 
tajmningen tursam ändå.  Spring Uje 
spring! skimrar av humor och infall 
och garanterar viss ömhet i skratt-
musklerna. Men finns det också något 
att samtala om? Absolut. Det gör det 
alltid. 

Filmen beskriv som självbiografisk 
och för den som är bekant med Uje 
Brandelius behövs kanske inga närmre 
förklaringar. Frontfigur i popbandet 
Doktor Kosmos fick som 44-åring di-
agnosen Parkinsons sjukdom, vilket 

Spring Uje spring
han har skildrat i sin hyllade föreställl-
ning ”Spring Uje spring”. Filmen kan 
ses som en utbyggd version av succé-
föreställningen, förvaltad av en regi-
debuterande Henrik Schyffert.

Uje Brandelius återkommer till hur 
Parkinson-diagnosen gav honom 
bråttom att leva, samtidigt som det 
har varit välgörande att prata om sin 
sjukdom. 

Parkinsons sjukdom är en kronisk 
neurologisk sjukdom, som vanligen 
ger symtom efter 55 års ålder. Man 
kan inte bli frisk från sjukdomen, 
men det finns olika behandlingar och 
läkemedel som kan minska besvären.
Dopamin är en signalsubstans som 
hjärnan använder för att skicka signa-
ler mellan hjärncellerna. Vid Parkin-
sons sjukdom förstörs cellerna som 
tillverkar dopamin. Hjärnan får man 
svårare att kontrollera de nervsignaler 
som styr kroppens rörelser.
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https://www.fokusfilm.se/product-page/babyteeth
https://www.fokusfilm.se/product-page/spring-uje-spring
https://www.youtube.com/watch?v=zSq4TqjWa_M
https://www.youtube.com/watch?v=zSq4TqjWa_M
https://www.youtube.com/watch?v=LGqzK-odQfA
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Sound of Metal
(Sound of Metal)

Ruben och Lou lever tillsammans och spelar också i samma band. Deras 
musik är intensiv, högljudd och passionerad. Under en spelning känner 
Ruben plötsligt ett smärtsamt ringande i öronen som snabbt övergår i 
sämre hörsel och nästan dövhet. Rädslan och desperationen över det 
nya tillståndet väcker även hans gamla heroinsug till liv. Skakad och rädd 
söker sig Ruben till ett behandlingshem för döva missbrukare. Omgiven 
av tystnad och ett ekande minne av sitt gamla liv måste han nu kon-
frontera sig själv på ett större allvar än han någonsin gjort förut … Vad 
innebär detta för hans framtida liv?

Enormt starka och unisont hyllade Sound of Metal är nominerad till inte min-
dre än sex Oscars: Bästa film, Bästa manliga huvudroll, Bästa manliga biroll, 
Bästa originalmanus, Bästa klippning och Bästa ljud! (!!)

DARIUS MARDER. BELGIEN/FRANKRIKE 2020. 120 MIN.
TAL: ENGELSKA, FRANSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET   

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · EXISTENTIELLA FRÅGOR · HÄLSA · PSYKOLOGI 
· VÅRD OCH OMSORG · MISSBRUK · KONST & KULTUR · MUSIK

 

Sound 
of Metal

STÖD TILL FILMKULTURELL 
VERKSAMHET FÖR BARN OCH 
UNGDOM

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till 
kommunalt finansierad verksamhet, i 
skolan och på fritiden, med syftet att 
ge barn och ungdomar möjlighet till 
kvalitativa filmupplevelser och till för-
djupade kunskaper om rörliga bilder..

Stödet kan användas för verksamhet 
inom både skola, förskola och fritid, 
till satsningar som innebär:

• utveckling av filmpedagogisk verk-
samhet
• kompetensutveckling av personal
• insatser som främjar barn och ung-
domars eget skapande
• filmvisning på biograf för barn och 
unga
• utforska filmarvet

Stöd beviljas för ett år i taget och upp 
till tre år för ett projekt. Undantag 
från regeln om tre år kan göras för 
speciella satsningar. Separat ansökan 
ska göras för varje år. Att ett projekt 
erhållit stöd under ett verksamhetsår 
utgör ingen garanti för fortsatt stöd.

Sökandes ekonomiska insats ska vara 
minst lika stor som stödbeloppet och 
ska specificeras i ansökan.

Sista ansökningsdag för våren är 31 
mars. 

Läs mer och ansök hos Svenska Film-
institutet: Filminstitutets stöd
 

DOKUMENTÄRFILM 
1. Pingvinresan 2
2. Varje ansikte har ett namn
3. Soft Water Hard Stone
4. Scheme Birds
5. Push 
6. Bikes vs Cars  
7. Waste Land
8. The Humans Scale 
9.  Buddha in Africa
10. Solar Mamas

SPELFILM

1. H is for Happiness
2. Binti 
3. Tito och fåglarna
4. Perfect 10
5. Los Lobos
6. Boyita – sista sommaren 
7. And Then We Danced
8. Havets sång
9. Shooms otroliga resa
10. Guldburen

FÖREGÅENDE TERMINS MEST EFTERFRÅGADE

MINIBIO PÅ MINORITETSSPRÅK!

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 
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.

FILM I SKOLAN-PODDEN

”Filmpedagogiska samtal” – har det 
en svårförklarat skrimrande klang för 
dig också? Härligt! Du är i gott säll-
skap. 

Vi gillar att prata om film, filmers ut-
tryck och hur de skildrar tiden och 
människan. Vi är inte recensenter 
men recenserar gärna vad recensen-
terna säger. Ibland tycker vi lika, 
ibland tycker vi olika, men framfö-
rallt så tycker vi om olika saker. Om 
vi ska generalisera pratar vi mindre 
om skådespelarprestationer och spe-
cialeffekter, mer om psykologi och 
verkligheten. Vi tycker om att gräva 
och hacka i filmen. Det låter kanske 
brutalt, men det är passionerat. Och 
vi tycker inte att det hotar filmens rent 
konstnärliga värde – tvärtom! Proble-
matisera, vrid och vänd och krama ur: 
konsten är inte en avgränsad del av 
tillvaron – tvärtom igen!

Film i skolan-podden samlar inspelade 
filmpedagogiska samtal. Än så länge 
med några få samtal mellan elever och 
sakkunniga föreläsare, men mer kom-
mer. Längre samtal, mer filosofiska 
samtal och fler ämnesspecifika sam-
tal. Fler experter och fler passionerade 
filmpedagoger. Videos och ljudfiler, 
ibland för lärare, ibland för elever, 
ibland för alla.

Har du ett önskesamtal så tipsa på 
info@fokusfilm.se! Stay tuned!

MEST EFTERFRÅGADE, ÖVRIGT

TALAT SPRÅK

1. Spanska
2. Franska
3. Arabiska

ÄMNE

1. Klimat
2. Demokrati
3. Genus

VISNINGSMILJÖ

1. Klassrum
2. Skolbio
3. Fritidsgård

KONTINENT

1. Europa
2. Nordamerika
3. Afrika

https://www.fokusfilm.se/product-page/sound-of-metal
https://www.youtube.com/watch?v=tIKPDjDTUJY
https://www.youtube.com/watch?v=tIKPDjDTUJY
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/


KOMMER SNART....


