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FilmCentrum har mer än ett halv sekel av film-
pedagogisk erfarenhet. Vi distribuerar allt från 
enskilda filmer och filmpaket till filmare och 
filmpedagogisk projektverksamhet. 

Oavsett om du vill se en film direkt online, byg-
ga ut skolans filmbibliotek, göra ett tvärveten-
skapligt filmprojekt, boka en lärarfortbildning, 
få hjälp med ett Skapande skola-upplägg eller 
ett filmarbesök så hjälper vi till att ordna det. 

Vi anser att film är viktigt. Vi anser att håll-
barhet är väldigt viktigt. – Och vi anser att 
film kan vara ett värdefullt verktyg just för 
att förklara, väcka nyfikenhet och skapa 
engagemang kring hållbarhetsfrågor. 

Här har vi samlat våra nationella satsningar 
som berör hållbarhetsarbete. 

Väl mött!

FilmCentrum är en del av ECFA – European Children’s 
Film Association och sitter med i Svenska Filminstitutets 
branschråd för filmpedagogik. 

Skapande skola med hållbarhetstema – s. 3
Films For Future – när eleverna själva tar plats bakom 
kameran 

Hållbarhet för förskolan – s. 4
Samtal och praktiska övningar kring hållbarhet med 
små barn

Globala målen för låg- och mellanstadiet – s. 5
Låt barnen upptäcka: målen, innehållet, sambanden

Tito och fåglarna – s. 6
Exempel på hur hållbarhetsundervisningen kan se ut 
i låg- och mellanstadiet

Globala målen för högstadiet – s. 8
Filmpaket för högstadiet med praktiskt exempel på 
handledningsmaterial

Globala målen för gymnasiet – s. 10
Filmpaket för gymnasiet med praktiskt exempel på 
handledningsmaterial

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 pedagogik och längre 
utforskande projekt med stor tyngd vid empiri och språk. I högsta-
diet och gymnasiet har eleverna en kunskapsgrund och verktygs-
låda att arbeta med. I åldern däremellan finns en stark medvetenhet 
och nyfikenhet kring världen runtomkring oss.  Det är en fantastisk 
och tacksam tid att arbeta med hållbarhetsfrågor och spinna starka 
grunder i de kunskapsnät som ska följa eleverna genom livet.

Kontakt:

Nina Rahm, projektkoordinator inom hållbarhet
nina@filmcentrum.se / 070-7674450

Johanna Thelander, Skapande skola & filmpaket
johanna.t@filmcentrum.se / 073-6827155

www.filmcentrum.se

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 
utgår också och framförallt från det grundläggande egna 
konstnärliga skapandet. 

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!

Med globala målen som övergripande tema för Skapande 
skola har vi lagt till ett kreativt utställningsrum som lånar 
namn av Greta Thunbergs initiativ; Films For Future. Med 
Films For Future bjuder vi in till ett växande filmgalleri 
av Skapande skola-arbeten av unga – för framtiden.

De handledare som vi förmedlar inom Skapande skola är 
erfarna och kompetenta filmarbetare, specialiserade 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 mig-
rationssituationer. Du kan vara trygg med att vi matchar 
kompetenser utifrån era behov.

• Projektet ska erbjuda konstnärliga processer och eget 
skapande för barn och elever.
• Projektet ska genomföras med hjälp av professionella 
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. 

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.

Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan. Mer 
information om Skapande skola och hur man söker stödet finns på Kultur-
rådets hemsida: www.kulturradet.se

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 ”likabehandling” till ”plast i haven”) eller ska arbetet vara mer övergripande?

4. Vill ni hyra tekniken som behövs till genomförandet?

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

Läs mer på: www.filmcentrum.se/skapandeskola

Elevernas 
hållbarhets-
perspektiv
Films For Future som Skapande skola!

Tryckt på FSC-märkt papper hos Grafiska Punkten i Växjö. Omslagsbild från Tito och fåglarna. 
3



Ta vara på nyfikenheten genom att 
låta eleverna göra jobbet och själva 
upptäcka de globala målen. Som lä-
rare är du handledaren som struktu-
rerar och styr barnens utforskande. 
Utgå från en mindmap, vars centrum 
består av de tre dimensionerna av 
hållbarhet. Låt eleverna hitta inne-
hållet i begreppen; vad menas med 
”social hållbarhet”? Det handlar ju 
om oss människor, hur vi mår och 
agerar i samhället och på jorden. Vad 
håller oss tillbaka, vad behöver vi för 
att utvecklas och må bra?

Sannolikt börjar eleverna med det 
som ligger nära till hands: att ingen 
ska vara fattig, att alla ska få sjuk-
vård, alla ska få gå i skolan, äta sig 
mätta... Redan där är fyra mål identi-
fierade. Sätt upp dem på tavlan. Vad 
behövs för att alla ska ha samma rätt 
att gå i skolan, vilka får inte gå i sko-

lan idag? Vilken roll spelar kön? Eko-
nomiska förutsättingar? Vad skulle 
man kunna använda för begrepp? 
(Jämställdhet, minskad ojämlikhet.) 
Hur ska man uppnå de här viktiga 
sakerna? Räcker det att var och en 
har ett arbete? Är det varje lands 
ensak att hitta lösningar eller krävs 
det samarbeten mellan länder? Kan-
ske rättigheter, lagstiftning och juri-
dik? Behöver vi tänka nytt och göra 
saker annorlunda än idag? Vilka för-
ändringar och uppfinningar kan leda 
till minskad ojämlikhet? Vad betyder 
det t ex att få tillgång till elektricitet 
och rent vatten? Varför har inte alla 
det? Vilken roll spelar geografin för 
våra levnadsvillkor? Hur påverkar 
vår omgivning oss och vi den? Vilka 
olika förändringar i naturen kan man 
se, som beror på människor? Vad 
blir konsekvenserna av dessa? Vilka 
drabbas hårdast? Varför? ...

Med stödfrågor till hjälp kommer 
ni snart att ha många egna mål på 
tavlan – alla relaterade till varandra, 
men sannolikt i grupper av mål som 
hör tätt samman. Se om ni kan hitta 
motsvarande innehåll i de 17 globala 
målen och sätt upp hållbarhetsmå-
lens ikoner vid respektive mål (eller 
grupp av mål). Blir något över eller 
saknas? I så fall vad? Är de globala 
målen ett tydligt sätt att skapa för-
ståelse och påminna om viktiga håll-
barhetsfrågor?

I arbetet med en film som utgångs-
punkt har undervisningssituationen 
fördelen av en konkret referenspunkt. 
Låt filmen ge eleverna ingångarna för 
sitt utforskande. Ett exempel på hur 
det kan se ut finns på nästa uppslag! 

De sjutton globala hållbarhetsmålen är 
oskiljaktiga och beroende av varandra. Att 
synliggöra och skapa nyfikenhet kring målen 
och de symboler som är satta att illustrera 
dem är viktigt. 

För att nå helhetsförståelse och uppmuntra 
analys kan man 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.

för förskolan
HALLBARHET

för låg- &
mellanstadietI 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 
verkligheten omkring oss. Fem filmer ingår i paketet som ger barnen en första 
introduktion till de globala målen för hållbar utveckling, och kommer med hand-
ledningsmaterial som underlättar diskussion och ger förslag på aktiviteter kopp-
lade till filmerna och globala målen. Paketet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år.

(Mål 14: Hav och marina resurser) 
Varför får Betty bara skräp på kroken? 
Vad tror ni är orsaken till det? Vem 
har skräpat ner? Vad för typ av skräp 
är det? Är det skräp som människor 
lagt där? Ska det vara skräp i naturen 
och i haven?

Förslag på efterföljande övning:
1. Ladda ner Håll Sverige Rents ma-
terial för förskolan ”Hitta skräpet” – 
Vad är skräp och vad är inte det under 
vattenytan? Hitta 10 skräp! 
2. Har förskolan nära till ett vatten-
drag? Håll det rent och hitta på roliga 
aktiviteter som kan stimulera den bio-
logiska mångfalden i vattendraget – 
som att bygga en risvas!

(Mål 12: Hållbar konsumtion och pro-
duktion) Prata med barnen om vad 
man kan göra på förskolan för att 
återvinna material eller vara varsamma 
med det vi har? (t ex sätta på korken 
på limmet, tuschpennorna osv) Kan vi 
hjälpas åt att påminna varandra?

(Mål 6: Rent vatten och sanitet) Var-
för är vattnet som Betty fiskar i svart? 
Vad tror barnen? Har barnen någonsin 
badat i svart vatten? Vad är rent vatten 
och vad är smutsigt vatten? Vad kan 
hända om man badar i smutsigt vat-
ten tror ni? Går det att ta rent vatten 
för givet? Om man inte har tillgång till 
rent vatten – vad gör man då? Är vatt-
net i filmen smutsigt eller är det ”bara 

mitt i natten” som Betty fiskar? Hur 
ser vatten ut när det är mörkt? 

Förslag på efterföljande övning: 
1. Gå på skogspromenad! När ser ni 
vatten? Diskutera om det är rent eller 
smutsigt? 
2. Ta vara på och samla in regnvatten 
på förskolan – vad kan ni använda det 
insamlade vattnet till? (t ex vattna väx-
ter inomhus och rabatter?) 
3. Diskutera varför det är viktigt att 
tvätta händerna – men också varför 
det är viktigt att inte slösa på vatten i 
kranen! (Låt barnen tvätta händerna i 
tur och ordning och stänga av och på 
vattenkranen själva.) 

Utdrag ur hand-ledningsmaterialet till Fisketur:

Exempel

O
Fisketur av Uzi Geffenblad, baserad på Lotta Geffenblads 
bilderbok ”Betty mitt i natten”, är en av de fem filmerna i 
hållbarhetspaketet för förskolan. 
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De stora dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan, men några små fjäderklädda di-
nosaurier levde vidare och därifrån härstammar dagens fåglar. Fåglar har med sin flygförmåga 
och sång alltid fascinerat människan. Vilka mytiska fåglar känner eleverna till? Fågel Fenix? 
Fågel Rock? Åskfåglar? Hugin och Munin? 

I Gamla testamentet i Bibeln är duvan glädjens budbärare när den återkommer till Noa med 
en olivkvist i näbben. Därefter har den fått symbolisera både den Heliga ande, hoppet och fre-
den. Symboliskt är det laddat att fåglarna kan rädda mänskligheten i Tito och fåglarna. Men 
kopplingen kanske också har reell grund.  

Det finns sammanlagt ca 10.000 fågelarter i världen. Av dessa häckar ca 245 årligen i Sverige. 
2019 kom en rapport som uppmärksammade att var tredje vild fågel – 2,9 miljarder fåglar – har 
försvunnit i Nordamerika de senaste 50 åren. Är utvecklingen unik för Nordamerika? Vilka olika 
hot finns mot fåglar runt om på jorden? Vilken roll fyller fåglar i olika ekosystem? (Som frö-
spridare, för pollinering, som insektsätare, rovdjur och bytesdjur...) Vilka arter finns runt dig?

Fåglar har visat sig vara ett tacksamt djur för att upptäcka avvikelser och förändringar i miljön, 
exempelvis klimatförändringar. Varför är det så? Betyder det, som filmen säger, att det är vik-
tigt att lyssna på fåglarna av flera andledningar? Vad menas med biologisk mångfald? 

På vilka sätt är vi beroende av naturen? Kan vi leva utan den? Tycks människan ha glömt att 
hon är ett djur som hör samman med de andra djuren och naturen? Varför, tror du, i så fall? 
Hur kan vi alla bli mer uppmärksamma och bättre på att ta hand om naturen? 

Att genom rädsla få människor att konsumera är en affärsidé både i filmen och i verkligheten. 
Det finns många varor och tjänster som lockar med att råda bot på problem som vi kanske 
egentligen inte har (som inte var problem från början eller som är småsaker vi egentligen inte 
behöver bry oss om). Kan eleverna komma på exempel? Kan man konsumera sig lycklig? 

Alvar Souza skulle nog hävda att han har en bra affärsidé och att hans ökning av kapital gör 
att han kan peka på en ”ekonomisk hållbarhet”. Men när man pratar om hållbarhet och eko-
nomi brukar man påpeka att den ekonomiska vinsten inte ska ske på bekostnad av natur och 
människor. Hur är det med Souzas affärsidé utifrån de aspekterna? 

Titos pappa Rufus är forskare. Vad gör en forskare och hur blir man det? Om all forskning ökar 
vår kunskap, betyder det då att all forskning är bra? Finns det upptäckter som världen hade 
mått bättre utan? Kom på exempel på forskning som varit viktig för att kunna uppnå hållbar 
utveckling! Hur finansieras forskning? Hur fungerar beskattning och till vad används skatten?

Samhällsekonomin mår bra av att vi konsumerar – då skapas tillväxt och sysselsättning. Men 
samtidigt orsakar vår konsumtion stora problem. Vilka problem och vilka drabbas? Om alla 
levde som i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. Vi behö-
ver ställa om till något som kallas ”cirkulär ekonomi” – diskutera vad det innebär! 

Rufus och Titos upptäckt i filmen är väldigt viktigt. Finns det någon ekonomisk vinning med de-
ras upptäckt? Om någon mår dåligt ökar risken för att den är dum mot andra, mobbas och beter 
sig illa. Kan man kanske omvänt tänka sig att det därför finns en samhällsekonomisk vinst i att 
människor mår bra och är nöjda? Hur ska samhällets pengar i så fall investeras för att uppnå det? 

I Tito och fåglarna möter vi Alvar Souza, en alarmistisk tv-profil som mycket och gärna pratar 
om farorna i tillvaron. Herr Souza erbjuder nämligen också en lösning på rädslan som sprider 
sig: att flytta in i hans kupolstäder som skyddar medborgarna från världen utanför. 

”Gated communities” finns inte bara i filmens värld. I många länder och sedan några år även 
i Sverige byggs bostadsområden med egna faciliteter omgivna av murar och stängsel som ska 
hålla det oönskade borta. Vad är det man försöker skydda sig mot? Varifrån kommer rädslan 
(i filmen och i verkligheten)? Hur tror du att det känns att bo bakom murar? Vad händer med 
känslan av samhörighet med samhället utanför? Vad känner de som får en mur rest mot sig? 
Tror du att man bli mer rädd av att bo innanför murarna eller utanför? Ska inte samhället 
skydda alla medborgare och se till att alla har samma möjligheter och rätt till trygghet?

Diskutera vad som behövs i ett samhälle för att människor ska må bra! Vilka behov har 
människor? Vilka rättigheter och skyldigheter? Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänsk-
liga rättigheterna är alla människor lika mycket värda och mänskliga rättigheter gäller lika för 
alla människor. Ta reda på mer om de mänskliga rättigheterna. När antogs de, av vilka? Är de lag? 
Varför / varför inte? Vem kontrollerar att de efterföljs? Vad innebär det att ett samhälle är ”demo-
kratiskt”? På vilket sätt är det farligt ”att inte tänka själv”? Är det vad som hänt i filmen?

Rita en bild eller karta över en framtidsstad, så som du önskar att den skulle se ut. Tänk ut 
vad det finns för byggnader, umgängesytor, rekreationsområden, typ av affärer/marknader och 
hur befolkningen förflyttar sig.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET

Tito och fåglarna är en av våra 
hyllade hållbarhetsfilmer för 
låg- och mellanstadiet!

Att lyssna på fåglarna 
–viktigare än vi tror? Att vara 

sann mot 
sin natur?

Ett 
samhälle
byggt på
rädsla?

Makt?

Lycka?

Välfärd?

Naturkapital?

Allt hänger ihop!

Det här är inget facit! Samtala med 
eleverna och sök de mål och sam-
band som ni är redo för!

Tito och fåglarna visar ett samhälle där människor 
slutar tänka själva och förlamas av skrämmande 
nyhetesrapporter. 10-åriga Tito inser att någon 
måste göra något, innan det är för sent. Han 
anar att vi tappat bort den kanske viktigaste 
rösten av alla: naturen och fåglarnas 
sång...
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På vilka sätt hänger fred och inkludering 
samman? Diskutera vad konsekvenserna blir 
av exkludering! Kan ett samhälle vara fredligt 
och harmoniskt om några förtrycks och hålls 
utanför? Hur berör filmen fredliga och inklu-
derande samhällen? 

Lokalisera Laos på kartan! Vad vet eleverna 
om landet? Titta vilka länder det angränsar 
till och ta reda på mer om Laos geografi, 
befolkning och historia. Varför var det inbör-
deskrig? Hur drogs Laos in i Vietnamkriget? 
Vad innebär det att landet är en ”kommunis-
tisk enpartistat”? 

Laos är idag ett av Asiens fattigaste länder 
och världens mest bombade land. Under åren 
1964 till 1973 släppte USA fler än 200 miljo-
ner bomber över Laos. Ingen vet hur många 
som omkom under bombningarna men 
många, kanske så mycket som 80 miljoner, av 
bomberna som föll har inte detonerat, vilket 
innebär att liv fortfarande skördas. 

Vilket ansvar tar USA för att röja bomber i 
Laos? Vilka internationella påtryckningsor-
gan finns? 

Omvärldens intresse i Laos idag gäller främst 
vattenkraften som säljs till andra länder i Asi-
en. Laos satsar hårt för att bli ”Asiens batteri” 
och har nära femtio verksamma kraftverk i 
sina floder och ytterligare lika många under 
konstruktion. Hösten 2019 invigdes den hårt 
kritiserade Xayaburidammen i Mekongflo-
den. Vattenkraftverket finansieras av Thai-
land, som också ska köpa nästan all el som 

produceras där. Bygget påbörjades 2012 och 
fick genast kritik från såväl lokalbefolkning 
längs Mekongfloden som miljöorganisationer. 
Byggena tvingar bort tusentals människor och 
påverkar ekosystemet för flera länder längs 
Mekongfloden. Hjälper eller stjälper vatten-
kraftverken Laos? Resonera kring kortsiktiga 
vinster och långsiktiga förluster! Varför byggs 
dammar? Hur fungerar ett vattenkraftverk? 
Hur påverkar det ekosystemet? 2018 brast en 
fördämning, många dog och tusentals bybor 
tvingades fly sina hem. Vad har företag för 
ansvar när de investerar i länder som Laos? 
Är det rätt eller fel att åka som turist till ett 
land som Laos? 

”Damn endless ceremonies, reminding you 
what you’d rather forget”, säger Purple om 
ceremonierna som hedrar de döda. Utanför 
grottan under raket-festivalen hittar Ahlo 
ett fotografi av CIA-rekryterade Purple i 
krigsmundering 1966. Regissören menar att 
Purple är en metafor för Laos historia. Vad 
tror ni att det betyder?

Filmen skildrar en kamp mellan det gamla 
och det nya, på flera plan. Det handlar om 
landets historia men också om Ahlos egen 
historia; om fred, inkludering, återupprättelse 
och rättvisa. Kan Ahlos resa mot bekräftelse 
jämföras med hur Laos och dess befolkning 
måste upprätta sin egen stolthet efter år av 
krig och maktövergrepp utifrån? Diskutera 
vad raketfestivalen har för symbolisk bety-
delse.

Vilka andra hållbarhetsmål berör filmen? 

Om fredliga och inkluderande samhällen 
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte 
bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga 
och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder 
som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja 
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Var på jorden?
Filmen utspelar sig i Laos. Idén föddes när regissören och producenten arbetade med en doku-
mentärfilm (Bomb Harvest) i Laos och mötte barn som samlar in bomber för att sälja dem som 
skrot. The Rocket är en av de första internationella filmerna att spelas in i Laos, men filmandet 
översågs av en grupp tjänstemän och vissa scener fick spelas in i Thailand.

The Rocket
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ett diskussionsunderlag från FilmCentrum   |   www.filmcentrum.se   

Globala målen för högstadiet
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Samhällskunskap i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
•  Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar 
av världen.

Samhällsresurser och fördelning
•  Hur hushållens, företagens och det offentligas 
ekonomi hänger samman. Orsaker till förändring-
ar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan 
få för individer och grupper.
•  Hur länders och regioners ekonomier hänger 
samman och hur olika regioners ekonomier 
förändras i en globaliserad värld.

Beslutsfattande och politiska idéer
•  Några olika stats- och styrelseskick i världen.
•  Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och 
konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte 
och huvudsakliga uppdrag, andra former av 
internationell konflikthantering och folkrätten i 
väpnade konflikter.

Historia i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
•  Den europeiska dominansen, imperialism och 
kolonialism.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, 
cirka 1900 till nutid
•  Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sön-
derfall och nya maktförhållanden i världen.
•  Aktuella konflikter i världen och historiska 
perspektiv på dessa.
•  Hur historiska källor och berättelser om en 
familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor.

Hur historia används och historiska begrepp
•  Hur historia kan användas för att skapa eller 
stärka nationella identiteter.
•  Hur historia kan användas för att förstå hur 
den tid som människor lever i påverkar deras 
villkor och värderingar.

Geografi i årskurs 7–9

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
•  Sårbara platser och naturgivna risker och hot, 
till exempel översvämningar, torka och jordbäv-
ningar, och vilka konsekvenser det får för natur- 
och kulturlandskapet.
•  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras 
och hur individer, grupper och samhällen kan 
förebygga risker.
•  Intressekonflikter om naturresurser, till exem-
pel om tillgång till vatten och mark.
•  Förnybara energitillgångar, till exempel sol- 
och vindenergi och alternativa drivmedel.
•  Förekomst av och orsaker till fattigdom och 
ohälsa i olika delar av världen.
•  Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer 
som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

The Rocket 
Ahlo är som enda överlevande tvilling förutspådd att 
föra fördärv med sig. Efter att hans by förflyttas för 
att ge plats för en massiv damm flyr han med sin far 
och farmor genom den laotiska vildmarken på jakt 
efter ett nytt hem. Det blir början på en spännande 
resa, genom det land som tyngs av krigets minnen 
men genomgår stora förändringar. För Ahlo blir det 
en resa för att undfly och motbevisa det personliga 
arv som tynger honom – och för att förändra sitt öde.    
Vinnare av kristallbjörnen för bästa långfilm på 
filmfestivalen i Berlin 2013. 

för högstadiet
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Inkomstfördelningen i Brasilien hör till de 
mest ojämlika i världen, och landet präglas av 
djupa sociala klyftor. Lista delmålen för Mål 
10 och diskutera dem utifrån vad som fram-
kommer i filmen. Ta reda på mer underlag för 
att presentera Brasiliens status och utamning-
ar under respektive delmål. 

De är stora regionala skillnaderna i levnads-
standard och landets norra och nordöstra 
delar är särskilt utsatta. Städerna har inte haft 
kapacitet att hantera inflyttningen och kåkstä-
der (favelas) som dem i filmen har vuxit fram. 
Hur är förhållandena där? Vad framkommer 
i filmen? Vik Muniz pratar om tur och otur i 
livet och hur slumpen tycks avgöra. Tião hit-
tade Machiavellis ”Fursten”, som han tog hem 
och torkade bakom kylskåpet för att kunna 
läsa. Nu säger han att  den påminner honom 
om det Rio de Janeiro som omger honom 
idag. Vem var Machiavelli och vad skildrar 
”Fursten”? Resonera kring jämförelsen!

Korruption, polisvåld och straffrihet är tre 
av landets utmaningar. Hitta exempel i media 
och diskutera de samhälleliga konskevenserna 
av nyheterna ni uppmärksammar!

Isis son dog och hennes man tog dottern och 
allt de hade. Magna kämpar för att försör-
ja sin son och sin arbetslöse man. 18-åriga 
Suelem har två barn med en knarklangare 
(”om jag hade räknat med honom hade jag 
varit rökt” säger hon). I filmens slut är hon 
gravid med sitt tredje barn. Suelems mam-
ma har uppfostrat barnen själv efter att ha 
lämnat deras våldsamme far och tar nu hand 

om barnbarnen. Kvinnors politiska, ekono-
miska och sociala möjligheter är ännu långt 
ifrån jämställda med männens i Brasilien. 
Landet har fjärde högst antal barnäktenskap 
i världen. Åldersgränsen för att gifta sig är 
16 år, men vid graviditet kan äktenskap ske 
tidigare än så. Vad gäller angående abort och 
preventivmedel? Hur påverkar det jämställd-
heten? Suelem började jobba när hon var sju 
år och fler av plockarna är analfabeter. Hur 
ser utbildningsystemet ut? Är det jämställt och 
jämlikt? Vad behövs för att kunna uppnå det?

I filmen är plockarna organiserade i ett 
förbund och strider för att erkännas som en 
officiell del av återvinningsindustrin. Hur ser 
arbetslösheten ut i Brasilien? Var femte jobb i 
landets storstäder bedöms vara ”informellt” – 
vad innebär det? För den enskilde och staten?

Valter dos Santos säger till Vik att ”Du har 
inte frågat mig, men jag vill presentera mig 
med min egen röst”. Diskutera begreppet 
representation! Har konst och kultur en 
uppgift? Vad, i så fall? Hur ser plockarna på 
sina liv? Hur förändras de? Viks fru Janaina 
frågar om det moraliskt riktiga i att introdu-
cera plockarna för en värld som sen ska tas 
ifrån dem. Vik är övertygad om att de ändå 
redan har varit med om värre och att det gör 
dem gott. Vem håller du med? Har de olika 
syn på jämlikhet eller olika människosyn? 
Hur? Fullfölj resonemanget! 

Studera bildserien ”Pictures of Garbage” och 
diskutera gestaltningarnas förlagor; t ex Tião 
som revolutionsledaren Marat – vad säger det? 

Om minskad ojämlikhet 
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av 
t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många län-
der har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennier-
na, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter 
och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Var på jorden?
Waste Land utspelar sig huvudsakligen på Jardim Gramacho, Rio de Janeiros (då) största sop-
tipp och tillika den plats i världen som tog emot mest sopor per dag. Några scener är från Vik 
Muniz studio och hem i Brooklyn, NY, hans barndomshem i São Paulo samt från den London-
resa och konstauktion som projektet leder fram till.  

Waste Land
Mål 10: Minskad ojämlikhet
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Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
•  Kunskaper om demokrati och de mänskliga 
rättigheterna, såväl de individuella som de kol-
lektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhälls-
förhållanden samt olika samhällens organisation 
och funktion från lokal till global nivå utifrån 
olika tolkningar och perspektiv.
•  Kunskaper om historiska förutsättningars 
betydelse för dagens samhälle samt om hur olika 
ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och 
miljömässiga förhållanden påverkar och påver-

kas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
•  Förmåga att analysera samhällsfrågor och 
identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp 
av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, mo-
deller och metoder.
•  Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka 
information från olika källor samt värdera käl-
lornas relevans och trovärdighet.
•  Förmåga att uttrycka sina kunskaper i sam-
hällskunskap i olika presentationsformer.

Historia

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
•  Kunskaper om tidsperioder, förändringspro-
cesser, händelser och personer utifrån olika 
tolkningar och perspektiv.
•  Förmåga att använda en historisk referensram 
för att förstå nutiden och för att ge perspektiv 
på framtiden.
•  Förmåga att använda olika historiska teorier 
och begrepp för att formulera, utreda, förklara 
och dra slutsatser om historiska frågeställningar 
utifrån olika perspektiv.
•  Förmåga att söka, granska, tolka och värdera 
källor utifrån källkritiska metoder och presente-
ra resultatet med varierande uttrycksformer.
•  Förmåga att undersöka, förklara och värdera 
användningen av historia i olika sammanhang 
och under olika tidsperioder.

Övriga ämnen

Filmen har också relevans inom:
•  Bild
•  Filosofi
•  Hållbart samhälle
•  Konst och kultur
•  Ledarskap och organisation
•  Mediekommunikation
•  Naturkunskap

Waste Land 
Konstnären Vik Muniz åker till Rio de Janeiro för 
att göra ett konstprojekt med återvunnet material 
från Jardim Gramacho, världens största soptipp. Han 
engagerar en handfull sopsamlare i projektet, som 
snart växer till något större och mer engagerade än 
vad någon hade kunnat förutspå.

Oscarsnominerad och flerfaldigt prisbelönad, bl a
med publikens pris vid filmfestivalerna i Berlin, 
Sundance och Stockholm.
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FilmNytt ges ut vid varje terminsstart och samlar nya titlar, filmpedagogiska 
projekt och tips för både skolbio, klassrum och andra visningsarrangörer. 

Kom ihåg att allt material finns tillgängligt online, på www.filmcentrum.se

FilmCentrum arbetar för hållbarhet. 
Gör det du också.
Sustainablesite.se ger åtgärdsförslag för din verksamhet. 
Kostnadsfritt för dig – av värde för framtiden.




