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Utbildningsfilm för skolan

Nyanländas bakgrund, situation men också framtid skildras i tre helt nya filmer som
passar bra för undervisning i grundskolan och gymnasiet. Filmerna ökar kunskapen
om såväl kriget som nyanländas första möte med det nya landet och kan ge en bra
förståelse samt möjliggöra en bättre integration.
För att veta hur varje film kan kopplas till läroplanen, se respektive handledning till filmerna som även innehåller diskussionsunderlag och länktips. Du hittar dem på www.filmo.se

Hur blir man svensk?

Vad händer när man kommer som flykting till Sverige - och
vad är det som avgör om man får stanna eller inte? Filmen
riktar sig till yngre och förklarar asylprocessen och vad som
händer när man träffar Migrationsverket som nyanländ. Den tar även
upp begrepp som kan vara svåra
att förstå, som ”asyl”, ”utredning”,
”överklagan” och ”Barnkonventionen”. Filmen kan t.ex. visas i skolor
med nyanlända för att öka kunskapen och förståelsen för deras
situation, och genom att väcka
nyfikenhet skapa möjlighet till en
bättre integration.
Vad händer när man kommer som
flykting till Sverige? Hur blir man
svensk medborgare?

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2016
Produktionsland: Sverige, 2016

Från: 9 år

Längd: ca 20 min

Svenskt tal, svensk text

Ämne: Samhällskunskap, Värdegrund

Syrien - ett slut på kriget?

Hallå Syrien - samtal från flyktvägen

FAKTA

FAKTA

På bara fem år har utvecklingen gått från ”den arabiska våren”
till ett splittrat och förstört land. Journalisten Lennart Berggren,
som har mångårig erfarenhet av krigshärdar, förklarar bakgrunden till konflikten och skildrar inbördeskrigets konsekvenser. Filmen tar även
upp Islamiska statens rekrytering och
följer fredsförhandlingarnas utveckling,
men framför allt får du en känsla för
krigets vansinne och ser hur vinstintressen och maktbegär kan leda till att
miljoner människor dödas eller tvingas
på flykt. OBS! Vi vill varna för att filmen
innehåller starka berättelser och bilder.
Vilka tjänar på kriget? Vilken framtid
har Syrien?

När en ung danska hjälpte en nyanländ man att ladda hans
telefon såg hon att han hade 3700 missade samtal från oroliga
släktingar. Inspirerade av händelsen skickade den danska televisionen ett mobilt telefonbås till tågstationen där syriska flyktingar kunde
gå in och ringa hem till sina familjer.
Många gånger var detta det första
livstecknet för deras familjer. Filmen
är en stark och känslosam skildring av
dessa samtal, som går att relatera till
och känna igen sig i.
Kan vikten av att skildra flyktingarnas
situation uppväga ev. utnyttjande av
deras utsatthet?

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2016
Produktionsland: Sverige, 2016

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2016
Produktionsland: Danmark, 2016

Från: 15 år

Längd: ca 21 min

Från: 13 år

Längd: ca 29 min

Svenskt tal, svensk text

Ämne: SO-ämnen, Värdegrund

Svensk text

Ämne: SO-ämnen, Värdegrund, Media

Tips!
Tips!Om
Omninihar
haravtal
avtalmed
meden
enAV-central
AV-central kan du prova
provaatt
attönska
önskafilmen
filmenvia
viadem!
dem!
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ERBJUDANDE PAKETPRIS!

Tre nya filmer om migration - Paketpris om tre filmer: 2 100 kr - spara 300 kr.
• Köper du 1-2 filmer kostar de 800 kr/styck • Köper du alla tre filmerna kostar de 2 100 kr. (700 kr/st)

......st Art.nr. FIL7363

Hallå Syrien - samtal från flyktvägen

800 kr

......st Art.nr. FIL7360

Syrien ett slut på kriget?

800 kr

......st Art.nr. FIL7359

Hur blir man svensk?

800 kr

......st

ALLA 3 FILMERNA FÖR 2 100 kr (700 kr/film)

2 100 kr

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.

Så här enkelt beställer du:

• Ring: Filmo 08-445 25 50 • Faxa: 08-445 25 60 • E-post: ulrika.vonyxkull@filmo.se • Via hemsidan: www.filmo.se
• Posta till: Filmo • Box 6014 • 171 06 Solna

Skola ................................................................................................................................
Leveransadress .................................................................................................................
Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Fakturaadress/ev Ref ........................................................................................................
Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Telefon ......................................................
Datum . .....................................................
E-post ......................................................................................................................................
Namn .......................................................................................................................................
Underskrift . .............................................................................................................................

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet

Filmo - en del av Swedish Film AB

www.filmochskola.se

Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.filmo.se • ulrika.vonyxkull@filmo.se

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se

