
Nya filmer våren 2019 
 

Dags att presentera vårens filmer 2019 

Som vanligt en blandning av långt och kort, stort och smått. Under året kommer vi även förlänga 

visningsrättigheter för många filmer så om ni tycker nyheterna är färre än vanligt vet ni varför. 

De filmer som jag valt att köpa in hoppas jag ni uppskattar och få nytta av. 

 

    

 

Mi mundial är en film från Uruguay som kan ses med svensk eller spansk text. Filmen har vunnit flera 

priser som bästa barn/ungdomsfilm. 

Billionaire Boy är en brittisk komedi som baseras på boken Miljardärkillen av David Walliams. 

Sovjetunionen uppgång och fall och Israel-Palestinakonflikten är två filmer som på ett enkelt sätt 

förklarar två viktiga skeenden i vår nutidshistoria. Båda filmerna är från 13år. 

Kristendomens inriktningar: Ortodoxa kyrkor tycker jag fyller en lucka då många filmer i 

religionsundervisningen fokuserar på protestantismen och katolicismen. 

Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis som kristendomen, 

judendomen och islam. Samtliga religioner är livsåskådningar men alla livsåskådningar är inte en 

religion. En sevärd och bra film att visa i religionsundervisningen. 

Jesus kvinnliga lärjungar är ännu en film för religionsundervisningen med tydligt genusperspektiv. 

Två humoristiska, vältaliga och kvinnliga professorer söker sig tillbaka 2000 år i tiden och jämför hur 

synen på kvinnorna var då och nu inom kristendomen. När skedde det en förändring och varför 

hände den? Se bevisen och platserna som beskriver tiden för kvinnorna efter Jesus död. 

Världens modigaste flickor är kanske den viktigaste filmen i vår. ”När skolorna i Tanzania har lov 

börjar säsongen för könsstympning. Trots att det är olagligt så stympas tusentals unga flickor varje 

år, med förödande resultat.” Detta är något vi även kunnat läsa om i pressen under januari. Och 

fortfarande händer det att våra elever drabbas.   

Det här är, trots ämnet, en vacker, inspirerande och hoppfull film om modiga unga flickor som står 

upp för sina mänskliga rättigheter och som kämpar för förändring. Se den! 



 

 

Livets utveckling: Evolutionen och Darwin är sista delen i serien om hur jorden skapades och hur 

livet så småningom utvecklades. 

Livet på stenåldern är två filmer som tar upp bondestenåldern och Jägar- och samlarstenåldern. 

Filmerna vänder sig till elever på lågstadiet. 

Nyfiken på rymden - Jorden, solen och månen är en helt ny film i ett ämne som alltid brukar ligga i 

topp i vår visningsstatistik. 

Evolutionen - en introduktion vänder sig också till lågstadiet och ger en introduktion om livets 

uppkomst på jorden.  

Vi har även fått möjlighet att visa fyra filmer från Aktiv skola som kan användas i ert 

värdegrundsarbete. Filmen Jag tror jag är lite kär i dig som tar upp Grooming sticker ut och är väldigt 

bra. 

Till sist, nya spännande Utbildningsklipp från Eduklips 

Lillhjärnan, talamus, hypotalamus och 
hjärnstammen 

Storhjärnan 

Fem fakta om hjärnan Det centrala nervsystemet – en översikt 
Upptäcktsresornas tid – Amerigo Vespucci Upptäcktsresornas tid – hur navigerade man? 
Upptäcktsresornas tid – en överblick Megabränder 
Solstormar och norrsken Kartor – att avbilda världen 
Ryggradsdjur Ryggradslösa djur 
Fullständig förvandling: Fjärilen Jordens rörelse 
Tidvatten – ebb och flod Energi och arbete 
Plastens miljöpåverkan Vårt viktiga vatten 
Sverige och regionens Metallkorrision 

 


