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Minoriteter

- upplev minoritetfolkets språk och kultur

Utbildningsfilm för skolan

Europas Romer idag

Hur gör man för att rädda ett folk?

En film som är utmärkt för att ta in samhällsdebatten om
tiggeri, migration och tältläger i klassrummet. Frågan är
lika kontroversiell i Sverige som övriga Europa och argumenten som uttalas är de samma oavsett var i Europa
debatten förs. Filmen belyser minoritetsfolkets livsvillkor
och politikers skiftande åtgärder och åsikter i frågan.
Undervisningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

En berättelse om svenska rasbiologins framfart i Lappland och dess kopplingar till Nazityskland - en mörk del av
den svenska historien vars arv lever kvar än idag. Herman
Lundborg var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut i Uppsala 1922 - 1935. Syftet var att ta reda
på var i landet det svenska folket var rasmässigt renast.
Undervisningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Sandra Ortíz del Gaiso

Svensk distribution: © Filmo, 2018
Produktionsland: Frankrike 2017

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Filmo 2015
Produktionsland: Sverige 2015

Från: 13 år och uppåt

Längd: 54 min

Från: 13 år

Längd: 59 min

Ämne: Samhällskunskap,
svenska, värdegrund

Språk: Svenskt tal med valbar svensk
text

Ämne: Svenska

Språk: Svenska med valbar svensk text

Papusza – den romska sången

Papusza var den första romska kvinnan att skriva ner sina
dikter och få dem utgivna. Därmed kom hon att trotsa den
traditionella bilden av kvinnan i det romska samhället. Filmen följer Papuszas liv från början till slut genom andra
världskriget och livet i det kommunistiska Polen. Vacker
film som rekommenderas tidigast från åk 8.

Finns strömmande som spelfilm plus på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Från Sverige till himlen

En religionsserie i 13 delar varav tre tar upp minoritetsfolkens religiösa kultur. I filmerna möter vi nyfikna Anna som
bjuds in i familjers liv och vi får veta mer om familjernas
religion, andlighet och traditioner. Vad är en Nåjd, Purim
eller bönesyster? Avsnitten heter judendom, romer och
pingstkyrkan samt samisk religion.

Undervisningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Svensk bolag: © Njutafilms

Produktionsland: Polen 2013

Från: 11 år, vi rekommenderar
från 14 år

Längd: 126 min

Ämne: Svenska

Språk: Polska och romani med
svensk text

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo 2015
Produktionsland: Sverige 2014

Från: 13 år och uppåt

Längd: 29 min

Ämne: Religion

Språk: Svenska med svensk text

Prova utbildningsfilmer fritt i en månad

Filmer om minoriteter
är intressant för alla

Du håller i ett urval av filmer som är ett verktyg för dig
som pedagog att nå läroplanens mål: att varje elev ska
få kunskap om de nationella minoriteterna. Med film
kan eleven genom upplevelse lyssna på de olika språken

vilket ger mervärde och behållning i bildningen. Dessutom kan du med film beröra elevens empatiska känsla
när du vill belysa olika minoritetsfolks förföljelse i historien fram till idag.

Populärmusik från Vittula

Sameblod

När 1930-talets rasbiologi är som värst och det genomförs
rasbiologiska tester på skolan får Elle nog. Trots att hela
hennes liv har byggts upp lång uppe i norr bland de samiska folket så bestämmer hon sig för att bege sig därifrån.
Elle bestämmer sig för att bli svensk och flyttar snabbt till
Uppsala i hopp om att kunna starta ett nytt liv. Handledning finns på både svenska och sydsamiska.
Finns strömmande som spelfilm på Film och Skola samt på dvd.
Ingår i Swedish Film Licens.

FAKTA

En filmatiserad bok där historien utspelar sig i 60-talets
Tornedalen nära finska gränsen, en plats där befolkningen
känner sig utanför det övriga Sverige, underlägsna och annorlunda, varken som riktiga svenskar och inte heller som
finnar. Matti och Niila växer upp tillsammans och vi får följa
deras uppväxt.
Finns endast som dvd. Ingår i Swedish Film Licens.

FAKTA

Svensk distribution:
Nordisk Film

Produktionsland: Sverige 2016

Svensk distribution: SF
Studios

Produktionsland: Sverige 2004

Från: 11 år, rek från 13 år

Längd: 110 min

Från: 11 år

Längd: 105 min

Ämne: Svenska, historia

Språk: Svenska, sydsamiska
Text: Svenska, norska, danska, finska

Ämne: Svenska

Språk: Svenska
Text: Danska, norska, finska, svenska

Knattefilmer på minoritetsspråk
Lyssna till åtta olika varieteter av minoritetsspråk. Alfons leker
Einstein finns på nordsamiska, tornedalsfinska och kaale. Prick
och Fläck på fläcken på lulesamiska, gällivarefinska och keldarash.
Vem är var? på sydsamiska, tornedalsfinska och arli.
Finns strömmande som spelfilm plus på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: Folkets bio 2018
Produktionsland: Norge 2018

Från: Barntillåten

Längd: 30-40 min

Ämne: Svenska

Språk: Meänkieli, romani chib, samiska
Text: Meänkieli, romani chib, samiska, svenska

Lärarhandledningar finns på www.filmochskola.se
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sätt att beställa
•

Abonnera på Film och Skola
(strömmande)

•

Önska filmerna via din AVmediacentral (strömmande)

•

Beställ dvd genom att kontakta
sandra.ortiz@swedishfilm.se

Få filmtips och integrera med
oss och varandra på Facebook.

SVERIGE
PORTO
BETALT

Det här är

Film och Skola
•

En användarvänlig webbtjänst med responsiv
design som passar alla enheter.

•

Tusentals strömmande utbildningsfilmer och
spelfilmer för skolan och förskolan.

•

Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11.

•

Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp
och spara favoritfilmer.

FRITT EN MÅNAD
www.filmochskola.se

Fler filmer om minoriteter

Den fina serien om Katitzi finns på www.filmochskola.se.

Kommer i
höst!

En kommande film i höst är Till drömmarnas land © Folkets Bio.

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • info@filmochskola.se www.filmochskola.se

