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Ge era elever möjlighet att se filmen H is for Happiness med efterföljande samtal.

Film skapar nyfikenhet, intresse och engagemang, väck elevernas delaktighet i frågor som rör livsfrågor, vänskap och 
utanförskap!

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 H is for Happiness handlar om Candice, en 12-årig tjej, har förlorat sin lillasyster och försöker få tillbaka glädjen i den 
sorgedrabbade familjen. Inget är sig likt sedan systerns död och mammans depression. I skolan får hon en ny vän. Tillsammans 
försöker de med gränslös optimism och fantasi få Candice mamma och pappa glada igen.

Tillsammans med filmpedagogen i det efterföljande samtalet kan eleverna fördjupa sig i de frågor som filmen berör och 
arbeta med sina tolkningar, känslor och tankar kring filmupplevelsen. Samtalet berör frågor som identitet, jämlikhet, solida-
rietet, vad innebär det att vara en bra kamrat, hur kommer det sig att Candice och Douglas uppfattas som annorlunda, hur 
kan man göra för att alla får vara med och ingen känner sig utanför?

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 John Sheedy.
Medverkande: Miriam Margolyes, Daisy Axon, Alessandra Tognini m.fl.
Sverige. 98 min. Tal: engelska Text: svenska
Rek. fr. åk 5

PRAKTISK INFORMATION
Tidsåtgång: Film 98 minuter, samtal 45 minuter
Plats: Filmen ses i skolans egna lokaler. Visningsmöjligheter på VoD behövs. 
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