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fotspårEn utbildningsfilm om unga  Youth for 

Climate - en ideell organisation som 

vuxit fram i Greta Thunbergs fotspår.  
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sätt att beställa
• Abonnera på Film och Skola 

• Önska filmerna via din AV-mediacentral

för filmtips 
till din 
undervis-
ning! 

PROVA FRITT EN MÅNAD

www.filmochskola.se

• Responsiv design som passar alla enheter

  Lärarhandledningar ingår

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp 
och spara favoritfilmer

• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11 

• Tusentals strömmande filmer för skola och 
förskola

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med 
strömmande filmer och lärarhandledningar för personer 
som arbetar med barn och ungdomar i skolan. 

Lärarhandledningarna ger läraren vägledning i frågor och 
aktivitet innan som efter filmvisning. 

Har du inte provat Film och Skola innan så kan du få en 
kostnadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer. 

Följ oss

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB

Box 6014  •  171 06 Solna  •  Tel: 08-445 25 50 vxl  • info@filmochskola.se  www.filmochskola.se

Klimatet 

Film och Skola

Greta Thunberg har som budbärare för klimatfrågor kommit 
att bli en världskänd ikon och maktfaktor. Inför de stundande 
massdemonstrationerna i september 2019 finns denna film 
om hennes påverkan utanför Sverige. I Belgien har några ung-
domar med inspiration från Greta startat organisationen Youth 
for Climate. Styrda av rädsla för framtiden, hopp om att på-
verka och vetskap om att de inte är ensamma driver de mass-
demonstrationer och träffar högt uppsatta politiker samtidigt 
som de kämpar med skola och vardag. Se också den inspire-
rande upprymdheten när de har kontakt med idolen Greta.

Fin film som lyfter klimatfrågan, politik inom EU, drivna ung-
domar och samarbeten över gränserna. 
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en viktig fråga för ungdomar

Anuna och Greta i Bryssel. 

“Rädsla är vår största drivkraft,
säger Anuna i filmen. Vad tror du att hon menar med det? Så lyder 
en av frågorna från filmens lärarhandledning. 


