
Förbered
Vi rekommenderar alltid att en film presenteras innan visning. Berätta för eleverna vad 
de ska få se och varför. Det behöver inte vara långt, men det ska vara tydligt. T ex:

Stöd
Om eleverna behöver stöd för koncentrationen kan det vara till hjälp att få en eller 
några få frågeställningar med sig inför visningen. Håll frågorna övergripande. T ex:

Uppföljning
Om eleverna har fått frågor innan filmen, följ upp dem efter visningen innan nästa 
arbetsmoment tar vid. Uppföljningen handlar om hur vi tolkar filmen och ger oss en 
möjlighet att se om vi har uppfattat ramverket för det fortsatta arbetet lika. Tolkning 
är subjektivt men i ett samtal kan vi diskutera och uppmärksamma varandra på vad 
som påverkar vår förståelse och leder fram till slutsatserna vi dragit. Tolkning är en 
analytisk och kreativ process.

Kontext
Diskutera var och när filmen utspelar sig. Är förhållandena specifika eller generaliser-
bara? Är filmen relevant? Har problematiken som skildras motsvarigheter i vår tid, i 
vårt svenska samhälle? 

Arbetet med filmens ämnen kan struktureras olika. Klassen kan delas upp i grupper 
med olika fokus och gemensamma presentationer och diskussionsseminarier. Arbetet 
kan förstås också utföras individuellt, utifrån valfri eller tilldelad ämnesingång. 

hur ska materialet
användas?

Vi ska titta på en uppmärksammad fransk film som också går på bio här i Sverige just nu. Den 
handlar om en 15-årig tjej som går på ett elitidrottsgymnasium i franska alperna. 

Vi ska se filmen i samhällskunskapen för att den knyter an till undervisningen om rättsväsen-
de, värdegrunder och tidigare samtal om MeToo-rörelsen.

När vi har sett filmen ska vi arbeta vidare med undersökande grupparbeten och skrivuppgifter 
kopplade till de ämnen som filmen berör.

Lägg märke till de vuxna i filmen. Behandlar de Lyz som en vuxen eller ett barn?
Tänk på hur skolan verkar organiserad, vilka personer och funktioner finns?
Var uppmärksam på ljudspåret, när hörs musik och hur påverkar det scenerna?
Vad känner Lyz när hon åker slalom tror du? 



Till filmen finns olika frågematerial, blanda dem eller utgå från det material som är 
mest relevant för er undervisningssituation. 

Förslag på övningar

• Låt eleverna själva formulera frågor utifrån filmen och olika ämnesområden. Sök 
efter svaren i videokommentarerna.

• Ta frågor ur frågematerialet / -materialen och ge eleverna i uppgift att söka svaren i 
videokommentarerna. 

• Skriv ner tre olika undervisningsämnen inom vilka filmen har relevans. Lyft tre fråge-
ställningar utifrån varje ämne och diskutera hur frågorna hör samman och kan utveck-
las med ett tvärvetenskapligt perspektiv på ”hälsa”?

• Gå igenom videokommentarerna och notera med stödord vilket eller vilka perspek-
tiv de berör. Gruppera videokommentarerna och jämföra svaren med varandra. Gran-
ska källorna mot varandra; bekräftar de varandra eller finns det avvikelser som står ut? 

• Gå igenom videokommentarerna och fundera kring om det finns frågor som inte be-
svaras? Vilket perspektiv är det i så fall som saknas? Vad kan det finnas för anledning 
till detta? Skriv ner kompletterande frågor, ta reda på vem som kan besvara dem och 
sök svar!

• Skriv ner exempel på olika yrkesgrupper som arbetar med frågeställningar som rör 
mänskliga rättigheter och srhr. Vilka utbildningar behövs för respektive yrke? 

Tips!

Inkludera eleverna i skolans arbete för att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan. Hur 
anser eleverna att värdegrundsfrågor ska uppmärksammas och genomsyra det dagliga 
arbetet? Vilka förebyggande åtgärder finns för att skapa en sund skolmiljö fri från sex-
uella övergrepp och trakasserier? Hur får eleverna information om både regler, rutiner 
och resurser – förebyggande och om något skulle hända?


