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Vi människor kan flyga till månen. Vi kan bygga robotar. Men 
vi kan aldrig skapa en noshörning, en isbjörn, en leopard, en pil-
grimsfalk eller ens en blåsippa. Skulle dessa varelser försvinna 
är de borta för alltid.
Sir Peter Scott, grundare av WWF
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Kampen om Sveriges sista naturskogar
Den omtalade dokumentärfilmen "Om skogen" efterlyser ett biologiskt 
hållbart skogsbruk inför framtiden och ifrågasätter avverkningstakten i 
svenskt skogsbruk idag. Filmen ger också en historisk tillbakablick över 
skogens betydelse som en viktig exportvara. Vi rekommenderar filmen 
för ämnesintegrering inom NO och SO för att belysa allt från välfärd, 
samhällsekonomi, ekosystem till hållbar utveckling.

Vi människor kan flyga till månen 
Vi kan bygga robotar 
Men vi kan aldrig skapa en noshörning, en isbjörn, 
en leopard, en pilgrimsfalk eller ens en blåsippa
Skulle dessa varelser försvinna är de borta för alltid
Sir Peter Scott, grundare av WWF
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Ämne: SO, NO   |   Ålder: HS, Gy
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Följ oss

 Lärarhandledningar ingår

• Önska filmerna via din AV-mediacentral

• Abonnera på Film och Skola 

sätt att beställa2
www.filmochskola.se

PROVA FRITT EN MÅNAD

• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11 

• Tusentals strömmande filmer för skola och 
förskola

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp 
och spara favoritfilmer

• Responsiv design som passar alla enheter

Film och Skola är en användarvänlig filmsajt med filmer 
och handledningar för personer som arbetar med barn 
och ungdomar i skolan. 

Handledningarna ger läraren vägledning till aktivitet 
före och efter filmvisning. 

Har du inte provat Film och Skola? Anmäl dig på en  
kostnadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer. 

Film och Skola

Till de två filmerna finns varsin anpassad handledning med för-
slag på frågor att ställa före och efter filmen samt tips på aktivi-
teter i klassrum såväl som på exkursion. Dessutom föreslås hur 
det går att arbeta vidare med hjälp av relevanta länkar. 

Frågor efter filmen

• Varför behövs urskog?

• Vilka olika intressekonflikter kan vi identifiera i 
filmen?  
- Vem brukar skogen?  
- Vem äger skogen? 
- Vem har rätt till skogen?  
- Vilka påverkas av kalavverkning?

Det vi gör i dag kommer nästkommande generationer 
att ärva och förvalta.

 

Arbeta med filmen
Dokumentären Om skogen – kampen om Sveriges sista na
turskogar visar hur skogsbruket avverkat urskogen i norra 
Sverige med dess viktiga biologiska mångfald och bundna kol, 
samt exploaterat samernas renbetesområde. Filmen ifråga-
sätter skogsbolagens tolkning av miljöhänsyn och efterlyser 
aktivt bevarande av oersättlig biologisk mångfald. Skogsindu-
strins betydelse för Sveriges industrialisering lyfts och knyts 
ihop med situationen idag.

Dokumentär – 96 min
Lång version och lämpar sig för gymnasiet 

Skolversion – 26 min
Kort version som lämpar sig för högstadiet
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