
 
Lektionsupplägg  - Filmvisning 
I denna lektion finns beskrivet för filmvisning på Hola folkhögskola. Flera praktiska råd 

hittar ni under fliken Besöka Torsåker, och i filen Lärarhandledning – Besöket till 

Torsåker. Filmvisningen sker i en lokal på Hola Folkhögskola. Vilken lokal ni kan 

använda beror på hur stor grupp ni är, och lokalen behöver därför bokas innan. 

Filmvisningen tar 30 minuter lång och riktar sig till årskurs 4-9. 

Om ni önskar att se filmen i klassrummet och inte har möjlighet att besöka Häxmuseet 

finns filmen tillgänglig på Utbildningsradions hemsida: Människor för ändring: Häxorna 

– rättssäkerhet. 

Notera – Om ni väljer att runda av era studier kring häxprocesserna med gruppredovisningar 

är dessa besök ett bra tillfälle för grupperna att anteckna lite extra kring den plats de ska 

redovisa om. Ha gärna med papper, penna, kamera eller andra material för dokumentation. 

Notera - Glöm inte bort att ni måste kontakta Hola folkhögskola innan ert besök. 



Notera – Tidsåtgången varierar i hög grad beroende på hur ni väljer att lägga upp ert besök, 

men också hur stor klass ni är.  

Filmvisning – ca 30 min 
Filmen ni ska se kommer från Utbildningsradions serie Människor för ändring, och handlar 

om rättssäkerhet, och hur det som hände under häxprocesserna kunde ske.  

Filmen riktar sig i huvudsak till mellanstadiet men är även lämplig för högstadiet. Är ni en 

lågstadieklass kan det vara många begrepp i filmen som är svåra att förstå, samt en del otäcka 

bilder. 

Förutom Människor för ändring finns även en hopklippt version av serien Häxornas tid på 

häxmuseet tillgänglig. Denna har dock inte producerats med grundskolan som målgrupp, och 

har många otäcka scener. Den kan dock vara möjlig att se tillsammans med en högstadieklass 

eller en gymnasieklass. 

Reflektion 
Efter filmen kan ni ha en gemensam reflektion där du som lärare ställer frågor om vad ni nyss 

såg. Vad tyckte eleverna. Förstod de vad som sas? Förtydliga eventuella svåra begrepp. 

I klassrumslektionen Orsak och konsekvens får ni möjlighet att ytterligare fördjupa de 

kunskaper som eleverna fått i samband med bland annat filmvisningen. 

 

 

 

 


