STUDIEHANDLEDNING

Två hem – en film
om skilsmässa
Filmfakta
Ämne: Samhällskunskap
Ålder: Från 7 år (L, M)
Speltid: 18 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Ulf Hansson Medieproduktion i
samarbete med Kunskapsmedia AB, 2016

Syfte/strävansmål

•• Filmens främsta syfte är att ge stöd och råd
till barn som är med om/har varit med om en
skilsmässa.
•• Att finna tröst i att känna igen sig i det som
barnen i filmen berättar.
•• Att få insikt i hur det känns att vara barn och
ha föräldrar som skiljer sig.

Undervisningen ska behandla
följande innehåll enligt läroplan
Samhällskunskap (lågstadiet)
•• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
könsroller, jämställdhet och relationer.
Samhällskunskap (mellanstadiet)
•• Familjen och olika samlevnadsformer.

Filmens innehåll

Många barn har föräldrar som är skilda. Hur
känns det när mamma och pappa delar på sig?
Hur blir det sen?
I den här filmen träffar vi barn i olika åldrar som
berättar om hur det gick till när föräldrarna gick
skilda vägar. De berättar om hur det är att ha två
hem och hur de gör om de saknar pappa eller
mamma när de är hos den andre föräldern.
Vi träffar också socionomen Kay samt pedagogen
Anki, som båda ger goda råd och insikter som
stöttar.

Produktion: © Ulf Hansson Medieproduktion i samarbete med
Kunskapsmedia AB, Sverige
© Kunskapsmedia MMXVI
Filmnr: 1652KM
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Två hem – en film
om skilsmässa
Diskussionsfrågor

Innan ni startar en diskussion kring filmen i
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funderar
igenom hur man ska hantera diskussionen och
svaren. Denna film kan ge eleverna funderingar
och frågor kring föräldrarnas förhållande, även om
de inte är skilda.
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt
deltagarna först skriva ned sina svar.
Under/efter filmen
•• Vad är en skilsmässa?
•• Varför skiljer sig föräldrar?
•• Hur kan barnen må under en skilsmässa?
•• Hur kan föräldrarna må under en skilsmässa?
•• Vad kan man bli orolig för om ens föräldrar ska
skilja sig?
•• Hur kan det bli med boendet när föräldrarna
skiljer sig?
•• Vilka missförstånd mellan föräldrarna kan uppstå efter en skilsmässa?
•• Vad kan man göra om man saknar sin förälder?
•• Varför kan det vara bra att prata med en annan
vuxen om sina föräldrars skilsmässa?
•• Varför kan det vara bra att prata med en kompis om sina föräldrars skilsmässa?
•• Vilka saker kan bli bättre när föräldrarna har
skilt sig?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Dela upp klassen i mindre grupper. Varje grupp formulerar en frågeställning
kring det som nämns i filmen och gör sedan ett
grupparbete kring frågeställningen.
Exempel på frågeställningar:
-- Vart kan man vända sig för att få hjälp om man
har det jobbigt när föräldrarna skiljer sig?
-- Hur vanligt är det att föräldrar skiljer sig? Vilka
vanliga anledningar finns det för att skilja sig?
Leta information på internet, i böcker och i
tidskrifter. Presentera arbetet som en hemsida,
film, ett radioprogram/podd eller som en vägg/
serietidning.

Efter filmen
•• Vad tyckte du om filmen?
•• Vad lärde du dig av filmen?
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