
FILM & SAMTAL: KRIG OCH KONFLIKT ÅK 5 - 8

Ge era elever möjlighet att se filmen Krig med efterföljande samtal.

Film skapar nyfikenhet, intresse och engagemang, väck elevernas delaktighet i svåra frågor som rör krig och konflikter!

Att arbeta med film är en utmärkt metod för att skapa kunskap och delaktighet. Film har en unik förmåga att förklara och 
närma sig svåra ämnen, ge perspektiv och en gemensam referenspunkt för diskussion och engagemang. Bra film rör och 
berör.

Filmen Krig handlar om Mira och Omar som härskar över var sin gård med strikta regler och lagar som håller konflikten i 
balans. I bostadsområdet finns skejtladan och allt handlar om vem som ska bestämma över den. 

Tills Malte flyttar dit. Malte är ganska nöjd med att sitta hemma men sina böcker och tennsoldater men hans mamma tycker att 
han behöver kompisar. Malte vet allt om historiska slag och spelteori och hamnar genast i centrum mellan de två gängen. Nu 
eskalerar bråket till en helt ny nivå. Men hur långt är Mira och Omar och de andra barnen beredda att gå? Är det verkligen 
krig de vill ha? 

Ett spännande äventyrsdrama om lek och blodigt allvar.

Tillsammans med filmpedagogen i det efterföljande samtalet kan eleverna fördjupa sig i de frågor som filmen berör och ar-
beta med sina tolkningar, känslor och tankar kring filmupplevelsen. Samtalet berör frågor som var finns det just nu krig och 
konflikter, hur ska vi i Sverige förhålla oss till krig och konflikter som pågår, hur uppstår krig och konflikter, vem bestämmer 
att det ska bli krig och hur ska vi granska informationen vi får när krig och konflikter pågår?

Vi tror på elevernas kapacitet och klokhet och vi tror på att ge dem uttrycksmedel. Vi ser också kultur som ett sätt att 
kanalisera energi, och som en kraftfull motvikt till rädsla och uppgivenhet.

KRIG
En film av Goran Kapetanovic.
Medverkande: Loke Hellberg, Meja Björkefall, Emilio Silva m.fl.
Sverige. 80 min. Tal: svenska
Rek. fr. åk 5

PRAKTISK INFORMATION
Tidsåtgång: Film 80 minuter, samtal 45 minuter
Plats: Filmen ses i skolans egna lokaler. Visningsmöjligheter på VoD behövs. 

KONTAKTPERSONER FOKUSFILM/FILMCENTRUM
Nina Rahm/nina@filmcentrum.se 070 767 44 50
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