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Om att växa upp i fattigdom och kriminalitet i en 
återvändsgränd. Om det vida havet, möjligheten 
att leva och lojaliteten som kallar tillbaka. 

Into the Storm är en odyssé över liv, utanförskap 
och pånyttfödelse – om människan i stormen och 
stormen i människan. En surfdokumentär som tar 
sig in i hjärtat.

IMDb RATING

7.8 / 10

”Fem filmögon 
av fem möjliga”

FILMEYE

FILMHANDLEDNING

Tal: spanska    
Text: svenska

TRAILER

Publik- och kritikerfavoriten Into the storm passar utmärkt i högstadiets samhällsundervisning men ger relevanta och tacksamma möjlig-
heter till ämnesöverskridande arbete även i gymnasiet. Handledningen introducerar perspektiv, begrepp och frågeställningar med utgångs-
punkt i Lgr22. Handledningen bjuder även på resonemang för äldre målgrupper och de återfinns under egna rubriker. 

Into the Storm har uppenbar aktualitet inom idrott och hälsa, men även undervisningen i ämnet biologi som bland annat ska ge kunskap om 
hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur 
hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå. 

De livsfrågor filmen kretsar kring gör också filmen relevant inom religionsundervisningen. Varför inte även koppla på med en samtal kring 
fysik och kemi? Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt uppenbarar spännande samband och möjligheter! 

Undervisningen i samhällskunskap ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer 
i samhället. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och hur de 
kan påverkas av faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund.
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