Jag köpte en regnskog

Regnskogen kalla ibland för jordens lungor på grund
av sin stora effekt att syresätta luften vi andas. “Jag
köpte en regnskog” berättar om, och problematiserar,
på ett rakt och tydligt sätt hur allting hänger ihop - ekonomi, politik, miljöansvar - inklusive det egna ansvaret
vi alla bär på.
En utmärkt film att arbeta vidare utifrån och ställa frågor kring miljö, klimat såväl ute i världen som på hemmaplan. Vad kan vi själva göra?

Rekommenderad för åk 6
EN FILMHANDLEDNING AV
ELSA COJNBY

Om filmen
Jacob tänker tillbaka på tiden då han gick i grundskolan.
Han funderar över vad som hände med alla de regnskogsträd som han och hans klasskamrater köpte av pengarna de samlat in från en loppmarknad. De mottog ett
certifikat, minns han. Men det var nästan 20 år sedan.
Gjorde deras insats någon skillnad?
Jacob bestämmer sig för att gräva djupare i saken, och
börjar leta efter certifikatet. Men det är svårt att spåra. I
sin sökning får han veta att 400 000 andra svenska skolbarn också har köpt regnskog. Och ännu flera barn i

andra länder. Men vad definierar en regnskog egentligen?
Och vilka hot är regnskogen utsatt för idag, jämfört med
för 20 år sedan? Och det viktigaste av allt; står regnskogen fortfarande kvar? Och om så är fallet; var då?
Frågorna växer, och de kräver ett svar.

Vad är en regnskog, och var finns den?
Jacob och de andra barnens insats resulterade i 2 800
kvadratmeter regnskog någonstans i Centralamerika. Vart
i Centralamerika var dock lite ovisst - och egentligen; vad
är regnskogen för speciell skog?
• Vad kännetecknar en regnskog? Vad är skillnaden på
tropisk och tempererad regnskog? Vart på jorden finns det
regnskog?
• Vad bor det för djur i regnskogen?
• Jakten efter Jacobs regnskog för honom till Nicaragua,
Honduras och Costa Rica. Som tur är har han förberett sig
med några spanskalektioner innan resan och språket talas
ju i alla tre länderna. Varför då?
• Titta på en karta och ta reda på mer om länderna som
Jacob besöker. Costa Rica är det ekonomiskt stabilaste av
de tre, medan Honduras är ett av inte bara Latinamerikas,
utan hela västra halvklotets, fattigaste länder. Landet är
oroligt på flera sätt; så sent som 2009 skedde en militär-

FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN

ledd statskupp - vad hände? Varför? Och hur har omvärlden reagerat?
• Red ut begreppen. Vilka länder omfattas av de olika
begreppen "Centralamerika", "Latinamerika", "Sydamerika" och "Nordamerika"?

• I filmen möter Jacob en man, Daniel Janzen, som räddar regnskog genom att köpa loss skog som får återhämta
sig. Vilka andra skäl än klimatet finns det för att värna om
regnskogen? Varför behöver skogen återhämta sig? Hur
lång tid tar det för regnskogen att återhämta sig? För vår
egen skog, i Sverige?

• Jämför Costa Rica, Honduras och Nicaragua! Titta
närmre på statsskick, historia, politiskt läge, geografi,
naturtillgångar, näringsgeografi, utbildningsväsende, religion… Vad har länderna för likheter och olikheter? Hur är
det med demokratin, sociala skyddsnät, läskunnighet, kriminalitet, rättssäkerhet och jämställdhet? Vilka hot och
möjligheter står länderna inför?

Costa Ricas regering har annonserat att landet till år 2021
vill bli det första koldioxidneutrala u-landet i världen.
Trots att landet är väldigt litet till ytan är det ett av de biologiskt rikaste, med cirka 5% av alla världens olika arter.

• Varför skövlas Centralamerikas regnskogar? Skövlas de
av samma anledning överallt, eller finns det olika skäl på
olika platser på jorden?

• Vad menas med u-land? Vilka kriterier används för att
särskilja u- och i-länder? Ibland hör man uttrycket "den
första världen" ("first world"), respektive "andra världen"
och "tredje världen" - vad menar man med begreppen?

Regnskog - jordens lungor?

• Vad betyder biodiversitet? Varför är det viktigt? Förklara vad ett ekosystem är.

Regnskogen liknas ofta vid jordklotets lungor, därför att
den binder koldioxid samtidigt som den producerar syre.
Processen är inte unikt för regnskogen, men är extra
påtagligt eftersom regnskogen gör detta med en så enorm
kapacitet.

• När skogsbolag och storföretag gör anspråk på lokaloch ursprungsbefolkningars mark, har befolkningen inte
mycket att sätta emot utan tvingas på olika sätt att flytta
på sig. I filmen får vi möta människor som har påverkats
av regnskogsskövlingen. Vilka berättelser minns du?

• Beskriv processen som kallas fotosyntes!

• Vad kallas det när arbetare organiserar sig för att
bevaka sina rättigheter och gemensamt driva frågor? Känner du till några organisationer av det slaget i Sverige?
Vad säger svensk lag om den typen av organisationer - och
varför?

• Vad har syre och koldioxid för kemiska beteckningar?
Varför? Förklara!
Alla är dock inte överens om att liknelsen av regnskogen
vid jordens lungor är riktigt korrekt. Även om dess betydelse är stor och avverkningen tveklöst har stor påverkan
på klimatet, finns det fler processer att ta hänsyn till. En
av dem är "respiration", som innebär att skogen också förbrukar syre.
• Förklara närmre innebörden av respiration. Hur räknar
man ut skogens faktiska påverkan på koldioxidhalten i
atmosfären?

Global uppvärmning, klimatmöten och en
grön framtid
Enligt FN:s klimatpanel IPCC bär koldioxiden i atmosfären huvudansvaret för klimatförändringarna, den så kallade växthuseffekten. Avverkningen av världens skogar
står för cirka 17 procent av utsläppen av växthusgaser och
när avskogningen går snabbare än tillväxten blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären stiger och bidrar
till att öka växthuseffekten.
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• Regnskogen påverkar den globala uppvärmningen, men
det är också en spiral; hur påverkas regnskogen i sin tur
av den globala uppvärmningen?

påverkar de övre maktskikten. Det har visat sig att påverkan på gräsrotsnivå kan göra stor skillnad - t ex som när
hundratusentals barn i svenska skolor räddar regnskogen.

• Rita och förklara hur växthuseffekten fungerar! Växthuseffekten är ju nödvändig, men vad är det som är så problematiskt med den i dag? Vilka är de andra sk "växthusgaserna", utöver koldioxid som vi redan nämnt?

• Fundera lite över begreppet makt. Vad är egentligen
makt? Vem har makt? Hur?

På COP15, Klimatmötet i Köpenhamn hösten 2009, var
skogens roll och påverkan på klimatet en viktig fråga. I
världens fattiga länder är många människor beroende av
att få bruka skogen och därför har andra länder arbetat
på att utveckla ett samarbetsprogram, "REDD", som ska
innebära ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att
minska avverkningen.

• Gör en egen maktpyramid över samhället (eller över ett
mindre och mer lättöverskådligt system), så som du uppfattar det. Vart befinner du dig? Är du mäktig? På vilket
sätt? Resonera kring de olika positionerna i pyramiden
och förklara varför du placerat dem så som du gjort.

• Vad betyder hierarki?

• Tycker du att pyramidformen stämmer överens med
maktfördelningen? Varför/varför inte?

• Vad står REDD för? Hur ser REDD-programmet ut?
• Har makt med ansvar att göra? Hur?
• Klimatmötet i Köpenhamn omtalas som ett fiasko. Varför?
• När är nästa klimatmöte? Var? Hur ser förutsättningarna ut inför detta, COP16?
• Tänker du mycket på miljön och klimatet? Vad gör du
för att bidra till en hållbar utveckling? Vad kan man göra?
• Förklara och resonera kring; förnyelsebar energi, kärnkraft, energilampor, elbilar, sopsortering, det papperslösa
samhället, kollektivtrafik…

Regnskog och gräsrötter: att påverka
Kanske har du stött på begreppet "gräsrotsrörelse"? Det
syftar på när människor långt ner på, eller till och med på
botten av, en tänkt maktpyramid, organiserar sig och

• Vad krävs för att man ska kunna ta ansvar och betraktas
som ansvarig?
• Vem har ansvar för att regnskogen skövlas? Är det de
som driver maskinerna? Men om de är fattiga och bara
gör sitt jobb? Tänk om de inte vet hur betydelsefull skogen är? Eller är det politikerna som inte gör tillräckligt för
att skydda skogarna? Eller är det konsumenterna som
köper de produkter som bidragit till att skogen skövlats?
Sen Jacob köpte regnskog, för 20 år sedan, så har mer än
300 miljoner hektar tropikskog avskogats. På femton år
har det skövlats regnskog motsvarande 38 gånger Skånes
yta - bara i Amazonas. Nästan all soja från Amazonas produceras för den europeiska marknaden och så sent som
den 1 mars i år (2010) kom Swedwatch med en rapport
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som konstaterar att Sverige fortfarande importerar
kött och soja från företag i Brasilien som bidrar till att
regnskog och savann skövlas och att förbjudna gifter
sprids över odlingarna.
• Vilka andra produkter framställs på regnskogens
bekostnad?
• Vad är konsumentmakt? Hur vet man vilken effekt
det man köper har på miljön, klimatet och regnskogen?
(Kan man veta det?) Och hur långt sträcker sig ansvaret; om svenskt kött kräver brasiliansk soja som leder
till att regnskogen skövlas - är det fortfarande den
hungriga svenska privatpersonens ansvar, vad tycker
du?

Media och makt: filmen och dess form
När man talar om makt hör man ibland att "media är
den tredje statsmakten". Vad menar man med det? På
vilket sätt är massmedia en maktinstans?
• Filmen, “Jag köpte en regnskog”, kanske får andra
personer att göra det som Jacob gjorde - då har väl filmen en viss makt? Vad betyder "opinion"? Är det rätt
att påstå att media kan bilda opinion? Förklara.
• Vilka är den första och andra statsmakten, om nu
media är den tredje?
• “Jag köpte en regnskog” är en dokumentär. Det betyder att den skildrar en del av verkligheten, med riktiga
människor och riktiga situationer. Men hur är det
egentligen ställt med den saken; är det så enkelt att
skilja dokumentärfilmen från fiktionsfilmen?
• Nästan all film är ju en berättelse om en liten del av
verkligheten; ett litet utsnitt ur en större helhet, nedklippt och monterad i en speciell ordning för att skapa
en sammanhållen historia. Någon har tolkat, valt ut
och återskapat en del av verkligheten. Hur resonerar
du; kan man skildra "verkligheten", så som den verkligen är?

som en klassisk thriller, snarare än en miljödokumentär. Hur skapas spänningen i filmen?
• Vilka moment består filmskapande av? Vilka personer och kompetenser behövs?

Vad vill du förändra?
Som vi ser i filmen gjorde Jacobs och de andra barnens
insats en skillnad. Trots att de var unga och befann sig
på andra sidan jorden påverkade de inte bara en geografisk plats långt där borta, utan även människorna
som lever där, djuren i skogen och faktiskt hela klimatet.
• Gör du någonting för att förändra världen? Vad
tycker du är viktigt och vad skulle du vilja skänka
pengar till om du gjorde en insamling?
• Har du några idéer om hur man kan påverka det som
du tycker är viktigt? Hur skulle din klass kunna förbättra jorden och vår gemensamma framtid?

Tips på vidare läsning
Filmens hemsida: www.iboughtarainforest.com
Föreningen Barnens Regnskog: www.barnensregnskog.se
Monteverde Conservation League - Children's Eternal
Rainforest: www.acmcr.org
Daniel Janzens hemsida: janzen.sas.upenn.edu

Produktionsuppgifter
Sverige, Tyskland, 2010
Producent: Margarete Jangård & Fredrik Gertten
Regi: Jacob Andrén & Helena Nygren
Foto: Helena Nygren
Klipp: Erik Bäfving & Johan Bjerkner
Musik: Andreas Eklöf
Medverkande
Jacob Andrén
Eha Kern

• Vad betyder det egentligen att något är verkligt? Ser
verkligheten likadan ut för alla, eller kan man uppleva
samma föremål eller fenomen på olika sätt? (Vad betyder det att man tolkar intryck?) Innebär det att verklighet och sanning är subjektiva upplevelser? Resonera
och förklara!
• Är det något i filmen som känns mer eller mindre
"dokumentärt"? Om så; vad och varför?

Antonio Ruiz
Fader Andrés Tamayo
Daniel Janzen
Irene Ströberg
Tekniska uppgifter
Längd: 58 minuter
Format: dvd & tvix samt DvCam
Ljud: Stereo
Censur: Barntillåten
Svensk premiär: 29 januari 2010

För att komprimera verkligheten till en timmes film
krävs det att man renodlar och förenklar såväl tematik
som karaktärer. Även en dokumentärfilm behöver ett
manus och en (eller flera!) regissör som kan åskådliggöra berättelsen.
• Vad betyder autenticitet, eller att något är "autentiskt"?

Distribution
Novermberfilm, Box 20022, 200 74 MALMÖ tel 040-6309930,
www.noverberfilm.com, info@novemberfilm.com och FilmCentrum, Box 17099, 104 62 Stockholm www.filmcentrum.se
bestallning@filmcentrum.se, 08 545 275 00 (endast dvd)
Redaktion
Andreas Hoffsten, Film i hela landet, Svenska Filminstitutet,
april 2010

• “Jag köpte en regnskog” är på många sätt uppbyggd
FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN

