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och kursrelevans 

på nästa sida!

Globala målen för gymnasiet

Delmål 4.1 till målet ”God utbildning för alla” 
är att ”Senast 2030 säkerställa att alla flickor 
och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig 
grundskole- och gymnasieutbildning av god 
kvalitet som leder till relevanta och ändamål-
senliga kunskaper.” Vad som är relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper har filmens karak-
tärer olika uppfattning om. Diskutera hur de 
ser på utbildning och varför! Vad anser du 
själv; vad är värdefull utbildning för dig? 

När pappan, Milo, ska opereras undrar Asher 
om han ska sövas. ”Ja, självklart. De ska öpp-
na mig och tränga djupt ner i min själ. Skulle 
jag ta ledigt annars?” svarar pappan. Det är ett 
pragmatiskt svar som kanske också inrymmer 
något annat: tycker eleverna att det säger nå-
got om pappans livsåskådning? Är kropp och 
själ ett och samma, eller är kroppen, som vissa 
uttrycker det, ”själens boning”? Är människan 
unik eller lik andra djur? Vad består ditt ”jag” 
av – och vad händer med oss när vi dör? Det 
är stora existentiella frågor, som dem Rami 
försökte väcka intresse för hos sina elever. 

Vad menas med ”humaniora” och vilka äm-
nen räknas dit? Varifrån kommer begreppet 
och hur har innebörden förskjutits genom his-
torien? Red ut skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning och när den tillämpas! 

Rami undrar om Asher varit utomlands 
någon gång och rekommenderar honom att 
resa själv till ett annat land, minst en gång. 
Därför att ”man upplever saker annorlunda 
då”. Den som rest själv vet att instämma. 
Kan eleverna relatera till någon liknande 

erfarenhet? Kan det relateras till mognad? Är 
vuxna alltid mogna? Kan man sluta mogna? 
Varför, i så fall? Hur hör resonemanget ihop 
med Ramis hemuppgift till eleverna: att fråga 
era föräldrar om barnet inom dem fortfaran-
de lever, eller om det har dött eller är döende. 
Det är en poetisk fråga. Vad tänker du att 
den handlar om? Skulle du kunna ställa den 
till dina föräldrar eller en annan anhörig?

Rektorn säger att ”skolan handlar utöver 
betyg om att lära sig god moral”. Är det så? 
Vad är ”god moral”? Är det universellt? 

Milo säger att en poet på en sedel är som en gris 
i en synagoga. Förklara! Vem var Tjernikovskij?

I klassen högläser de en artikel om en döende 
delfin som hittades på ett risfält efter Fukushima 
och bars ner till havet för att få dö i sitt rätta 
element. Då får läraren ticks. Med vetskap om 
vad som hände sen; tillför artikeln något till 
tolkningen av Rami? Fanns det andra samtal 
som fick fördjupad innebörd? Kanske det om 
att lita på en annan människa. Vad var det som 
sas om tillit och förtroende? 

Vad gör Rami till en bra lärare? (Är han det?) Vad 
betyder filmens titel? Diskutera flertydigheten!

Rami berättade för eleverna om Eratosthenes, 
bibliotekarien i Alexandria som genom sina 
observationer kom fram till stora vetenskapliga 
upptäckter. ”Det skulle inte hända idag. Vet 
ni varför? För att folk tittar inte på annat än 
sina mobiltelefoner.” säger Rami. Håller elev-
erna med? För vad är Eratosthenes mest känd?

Om god utbildning 
Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, 
grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt 
lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och 
öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart 
samhälle.

Var på jorden?
Scaffolding utspelar sig i Israel. Regissören arbetade som lärare, åt bland andra Asher Lax som 
spelar Asher i filmen. Flera element än huvudkaraktärens namn är hämtade ur hans verkliga liv; 
vännerna, skolan, hemmet och arbetsplatsen (diskutera gärna motivet till det!), men Yair under-
stryker att filmen inte är biografisk. 

Scaffolding
Mål 4: God utbildning för alla



för gymnasiet

Religionskunskap

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
•  Förmåga att analysera religioner och livsåskåd-
ningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
•  Kunskaper om människors identitet i relation 
till religioner och livsåskådningar.
•  Kunskaper om olika uppfattningar om relatio-
nen mellan religion och vetenskap samt förmåga 
att analysera dessa.
•  Förmåga att använda etiska begrepp, teorier 
och modeller.
•  Förmåga att undersöka och analysera etiska 

frågor i relation till kristendomen, andra religio-
ner och livsåskådningar.

Historia

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
•  Kunskaper om tidsperioder, förändringspro-
cesser, händelser och personer utifrån olika 
tolkningar och perspektiv.
•  Förmåga att använda en historisk referensram 
för att förstå nutiden och för att ge perspektiv 
på framtiden.
•  Förmåga att använda olika historiska teorier 
och begrepp för att formulera, utreda, förklara 
och dra slutsatser om historiska frågeställningar 
utifrån olika perspektiv.
•  Förmåga att söka, granska, tolka och värdera 
källor utifrån källkritiska metoder och presente-
ra resultatet med varierande uttrycksformer.
•  Förmåga att undersöka, förklara och värdera 
användningen av historia i olika sammanhang 
och under olika tidsperioder.

Övriga ämnen

Filmen har också relevans inom:
•  Filosofi
•  Konst och kultur
•  Latin — språk och kultur
•  Pedagogik
•  Psykologi

Scaffolding
Asher är 17 år och hjälper sin pappa på byggnads-
ställningarna. Pappan ser det som självklart att 
sonen ska följa i hans fotspår och ta över verk-
samheten. I skolan har Asher det svårare och hans 
hetsiga humör gör att han lätt hamnar i konflikter. 
Men det finns en lärare på skolan som Asher gillar 
och vars stora intresse för litteratur smittar av sig. 
När en oväntad tragedi inträffar förändras allt.
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