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Utbildningsfilm för skolan

 
Ny historisk serie i åtta delar som svarar mot målen i Lgr 11

I skolans värdegrund och uppdrag ingår att ”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på 
historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom 
historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.” … ” Undervisningen ska 
vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin 
samtids villkor och värderingar (s 172, Lgr 11).

8 st
fristående  

avsnitt! 

FAKTA
Ansvarig utgivare: 
Bertil Sandberg

Svensk distribution: © Filmo, 2013
Produktionsland: Storbritannien 2012

Från: 13 år Längd: ca 50 min/film
          Varje film är indelad i 6-7 fristående avsnitt

Ämne: Historia Svensk text 

Trailer och studiehandledningar 
finns på www.filmo.se

 

Serien Världens historia väcker nyfikenhet och frågor kring historien. Den 
skapar perspektiv som gör att vi enklare ser sammanhanget mellan händelser 
långt tillbaka i tiden och vår egen tid.
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......st Art.nr. 7249 Världens historia: Del 1. ÖVERLEVNAD 800 kr

......st Art.nr. 7250 Världens historia: Del 2. VÄRLDSVÄLDE 800 kr

......st Art.nr. 7251 Världens historia: Del 3. ORDET OCH SVÄRDET 800 kr

......st Art.nr. 7252 Världens historia: Del 4. UPPLYSNING 800 kr

......st Art.nr. 7253 Världens historia: Del 5. PENGAR OCH PLUNDRING 800 kr

......st Art.nr. 7254 Världens historia: Del 6. REVOLUTION 800 kr

......st Art.nr. 7255 Världens historia: Del 7. INDUSTRIALISERING 800 kr

......st Art.nr. 7256 Världens historia: Del 8. DEN EXTREMA TIDEN 800 kr

......st ALLA 8 FILMER 4 800 kr
600 kr/film

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s 
allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika undervisningssituationer.

ERBJUDANDE! 
Världens historia - Spara upp till 1 600 kr

Köper du 1 - 2 filmer kostar de 800 kr/styck • Köper du 3 - 7 filmer kostar de 650 kr/styck
Köper du alla åtta filmerna i serien kostar det 4 800 kr, d.v.s 600 kr/styck

Så här enkelt beställer du: 
Ring: Mia Lund Arnell 08-445 25 59 • Skicka E-post till: mia.lund-arnell@filmo.se 
Via hemsidan: www.filmo.se • Eller skicka in talongen till: Filmo • Box 6014 • 171 06 Solna



Filmerna skildrar avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia och tar oss med till platser 
och händelser som format världen vi lever i. 

Varje film har ett eget tema, är ca 50 minuter lång och uppdelad i 6 - 7 olika avsnitt.  
På dvd:n kan du välja om du vill visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt. Som lärare behöver du 
alltså inte visa hela filmen, utan kan enkelt välja ut ett enskilt exempel.   

I studiehandledningen på www.filmo.se hittar du detaljerad information om vad de olika av-
snitten tar upp, aktiviteter och frågor att använda i skolundervisningen, fakta och länkförslag.

DEL 1. ÖVERLEVNAD 
Följ med till Afrika för 70 000 år sedan och möt de allra första 
människorna! I det här programmet får vi bland annat veta hur 
en kvinnas genetiska arv förenar oss alla, och vilken betydelse 
jordbruksrevolutionen fick för människans utbredning. Mänsk-
liga uppfinningar gav oss bland annat synålen, bevattningska-
naler och skriftspråket.  
Art.nr: 7249

DEL 4. UPPLYSNING
Världen är avgränsad. I norr härjar vikingarna, i söder blomst-
rar islam. Men i krig byts även vetenskaplig kunskap och idéer. 
Det här programmet skildrar bland annat hur Ryssland grun-
dades, Islams gyllene ålder och staden Istanbuls födelse. Du 
träffar även Djingis Kahn, Khublai Kahn, Marco Polo, Mansa 
Moussa och Leonardo da Vinci.  
Art.nr: 7252

DEL 2. VÄRLDSVÄLDE
Fenicier, greker, perser och andra strider om världsherravälde. 
Med krig sprids även kunskap. Under imperiernas första tid 
väcks de första idéerna om demokrati. I det här programmet 
får du bland annat stifta bekantskap med Siddharta Gautama, 
Konfucius, Alexander den Store och Sokrates. Du lär även 
känna världens första myntsystem. 
Art.nr: 7250

DEL 5. PENGAR OCH PLUNDRING
Upptäcktsresornas tid. Europeiska äventyrare seglar in i 
det okända. Världen blir större på bekostnad av andra folk. 
1500-talet är upptäcktsresornas och plundringarnas århund-
rade. Det här programmet skildrar kapitalismens födelse, och 
handeln med bland annat guld, kryddor och tulpanlökar. Du 
möter även Martin Luther och Ivan den förskräcklige.  
Art.nr: 7253

DEL 7. INDUSTRIALISERING
Med maskinernas kraft producerar vi mer, reser längre bort 
och blir rikare än förut. Men med industrialiseringen kommer 
även de moderna vapnen. Det här programmet skildrar bland 
annat opiumkriget i Kina, amerikanska inbördeskriget, den 
industriella revolutionen, Ryssland och livegenskapen, Japans 
industrialisering, Kung Leopold II och Kongo samt första det 
världskriget. Art.nr: 7255

DEL 3. ORDET OCH SVÄRDET
I många kulturer ses de som halvgudar. Under tusentals år har 
kejsare och kungar makt över liv och död; religion och makt 
sammanblandas. I det här programmet stiftar du bekantskap 
med bland annat Shi Huangdi, Kleopatra och Julius Caesar och 
Nasca-folket. Samt får veta mer om de första kristna marty-
rerna och höra historien om Bilal och Muhammed.  
Art.nr: 7251

DEL 6. REVOLUTION
En tid där idéer är värda att slåss och dö för. Nya idéer om in-
dividens rättigheter och tankens frihet leder till vetenskapliga 
framsteg och nya moraliska värderingar. Det här programmet 
skildrar bland annat historien om kyrkan versus vetenskapen. 
Du får även veta mer om “Boston Tea Party”, den franska och 
haitiska revolutionen samt Australiens grundande.  
Art.nr: 7254

DEL 8. DEN EXTREMA TIDEN
Under 1900-talet strider kommunismen, fascismen och kapi-
talismen om världsdominans, och vår mänskliga uppfinnarför-
måga krockar med förmågan att utöva våld. I det här program-
met berättas historien om kvinnorörelsen, preventivmedel, 
Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, atombomben, rymdprogram-
met, det kalla kriget, Mao Tsedong och Garry Kasparovs 
schackparti mot “Deep Blue”. Art.nr: 7256

Världens historia - serie i åtta delar från BBC 


