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Utbildningsfilm för skolan

TEMA:

Antirasism

”Negerboll är inget skojigt namn på chokladboll, det är rasism. Det borde redan ett barn förstå.
Därför borde SVT:s lysande dokumentär Raskortet visas i varje skola.” Fredrik Virtanen

Vad spelar hudfärg för roll?
Med kunskap om av vad rasism och främlingsfientlig är
ryms också förståelsen att det är uttryck som är oförenliga
med skolans värdegrund – och med vårt samhälles princip
om alla människors lika värde.
I dokumentären Raskortet — en film om att vara svart
i Sverige kommer nio svenskar med egna erfarenheter av
rasism till tals. I klassiska filmer som Blåögd och En lektion
i diskriminering följer vi vuxna och barn som delas upp i
fiktiva ”grupper” efter längd och ögonfärg. Skrämmande

tydligt går det att se hur snabbt självbilden påverkas.
I Rasismens historia (3 filmer) skildras hur värderingarna
om människors olika värde utvecklats genom århundradena och vi kan få ett perspektiv. Expo och exempel från
Sydafrika visar att det går att motverka intolerans.
Alla nio filmer som presenteras i uppslaget ger en ökad
förståelse för hur rasism och diskriminering uppstår – och
verktygen att arbeta mot dem!

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se och www.cinebox.se
Filmo/Cinebox • Tel: 08-445 25 50 vxl • www.filmo.se • www.cinebox.se

Raskortet

Expo - kampen för allas lika värde

Hur är det att vara svart i Sverige – landet med en självbild som
världens mest toleranta och fördomsfria? Filmaren Osmond Karim
låter människor dela med sig av sin verklighet; av erfarenheter
och historier som rör och berör, förträngts och förnekats. Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en helt annan verklighet än den
gängse. Svensk dokumentär från 2014 av Osmond Karim och Malin
Holmberg-Karim. ”Jag vill plocka fram historierna. Låta människor
berätta om sina erfarenheter. På sina egna villkor. Rakt in i kameran.” Osmond Karim

Ett franskt filmteam beskriver högerextremism i Sverige med
utgångspunkt i järnrörsskandalen i Stockholm 2010, då de
sverigedemokratiska politikerna Erik Almqvist och Kent Ekeroth förolämpar och angriper komikern Soran Ismail med flera.
Filmens fokus ligger på det arbete som görs på Stiftelsen Expo.
Deras tidskrift, granskningar och utbildningar syftar till att utmana
det hot som de tycker att intoleransen utgör mot det öppna
samhället i Sverige. Stiftelsen Expo grundades av journalisten och
författaren Stieg Larsson 1995.

FAKTA: Från 13 år • Längd 58 min • Ämne: Invandrar- och minoritetsfrågor, Våld/mobbning/rasism • Svenskt tal och svensk text

FAKTA: Från 13 år • Längd 12 min • Ämne: Samhällskunskap, Värdegrund • Svensk text

En lektion i diskriminering

Blåögd

En lärare i kanadensiska Quebec bestämmer sig för att låta sina
nioåriga elever genomgå ett experiment. Genom att dela upp
klassen i grupper efter deras längd och hävda att det finns forskning som visar att korta är smarta och kreativa medan långa är
lata och konstiga, testar hon hur snabbt det går att få eleverna att
börja diskriminera varandra. Filmen är en modern variant av den
välkända filmen ”A class divided” av Jane Elliot.

Vi lever i ett samhälle där alla inte behandlas lika. Homosexuella, handikappade och personer med annan etnisk bakgrund
är exempel på grupper som diskrimineras. Jane Elliot vänder på
begreppen och låter “blåögda“ och “brunögda“ konfronteras i ett
socialt experiment under en dag. Under denna dag vill hon få oss
att inse vad det innebär att tillhöra en minoritet. Jane Elliot vill
visa att det är allas ansvar att arbeta mot rasism och förtryck. Den
som inte vill eller vågar ingripa samarbetar i själva verket med
förtryckarna.

FAKTA: Från 11 år • Längd 42 min • Ämne: Psykologi, Pedagogik
• Svensk text

FAKTA: Från 13 år • Längd 90 min • Ämne: Samhällskunskap,
Psykologi • Svensk text

Sydafrika - apartheids fall

Världens händelser - Nelson Mandela

År 1994 blev Nelson Mandela det fria Sydafrikas första svarta
president. Bakom sig hade landet en lång historia av kolonialism,
rasism, förtryck och uppror. Filmen berättar om vilka faktorer som
låg bakom apartheids fall och presenterar de viktigaste nyckelpersonerna. Du får även veta historien bakom organisationer som
ANC och Inkatha.

Nelson Mandelas frigivning. 1990, efter nästan trettio år i fängelse släpps Nelson Mandela. Han var dömd som terrorist, men
sågs av desto fler som frihetskämpe. Kampen mot apartheid
spreds utanför Sydafrikas gränser och inte minst till Sverige.
Svenske Magnus Walan, som arbetade för den svarta motståndsrörelsen, berättar om Sveriges insatser och om hur han själv tog
stora risker.
FAKTA: Från 13 år • Längd 29 min • Ämne: Historia, Samhällskunskap
• Svensk text och svenskt tal
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FAKTA: Från 13 år • Längd 27 min • Ämne: Samhällskunskap, Historia
• Svenskt tal

Tips! Om ni har avtal med en AV-central, önska filmen hos dem.

Rasismens historia - blodspengar

Rasismens historia - ödesdigra influenser

I denna BBC-producerade dokumentärserie får vi följa hur historien
om rasismen utvecklats genom århundradena. Kartläggningen visar
inte bara hur starkt knutna olika rasbiologiska idéer är till historiska
händelser utan också vilket starkt inflytande dessa föreställningar
har haft bl.a på den politiska utvecklingen. I detta avsnitt behandlas
slaveriet och uppfattningen om människors olika värde under 1700och 1800-talen. De europeiska kolonialmakterna praktiserade en
politik gentemot lokalbefolkning och slavar som inte bara innebar
rasism och avhumanisering utan, i en del fall, även folkmord.

I detta andra avsnitt får vi se hur vetenskapliga idéer och
forskningsrön påverkade – och rättfärdigade – det förtryck som
kolonialmakterna utövade runt om i världen under 1800-talet.
Det århundrade som står i fokus i detta avsnitt.
FAKTA: Från 13 år • Längd 52 min • Ämne: Historia, Samhällskunskap
• Svensk text

FAKTA: Från 13 år • Längd 52 min • Ämne: Historia, Samhällskunskap
• Svensk text

Rasismens historia - det grymma arvet
I detta tredje och sista avsnitt skildras utvecklingen under
1900-talet. Vi får höra berättelser om det rasistiska förtrycket på
den amerikanska söderns bomullsfält och i Sydafrikas diamantgruvor. Samtidigt ges också en bild av hur kampen mot liknande
övergrepp fortsätter än i dag på många håll i världen.
FAKTA: Från 13 år • Längd 52 min • Ämne: Historia, Samhällskunskap
• Svensk text

Tips!

Ordna
temadag - boka
visning och föredrag/
eftersnack med
de medverkande i
Raskortet

För mer information kontakta
filmforframtiden@tele2.se

Se exempel från läroplan och kursplan:
Filmerna som presenteras här passar mycket bra i arbetet för att förebygga
rasism, intolerans och diskriminering i skolan.
Skolans värdegrund och uppdrag, Lgr 11, sid 7, uppmanar att:
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan
kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. …”
Ämnet Historia, Lgr 11, sid 177:
”Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll” … ”Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors
upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär
diktatur och motstånd mot detta.”
Även i Gy11 framhålls, på sid 6, i stort samma värdegrund och uppgifter för
gymnasiet som för grundskolan ovan.

"Vi lärare har blivit starkt berörda av
elevernas egna upplevelser och deras
berättelser, samt det fina sätt som de har
talat med varandra om detta. Eleverna
har blivit medvetna om rasismen och
de har blivit medvetna om åskådarnas
betydelse. Eleverna har diskuterat hur de
kan och bör göra, gett varandra exempel
på vad de kan säga osv, när de möts av
rasism i sin vardag.”
Lärarkommentar

Hur kan ni bäst motverka
diskriminering i klassen?
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TEMA: Antirasism - Spara upp till 1 800 kr.
• Köper du 1-2 filmer kostar de 800 kr/styck • 3-4 filmer kostar 750 kr/st • 5-7 filmer kostar 700 kr/st
• 8 filmer eller fler kostar 600 kr/st • Köper du alla 9 filmerna kostar de 5 400 kr.
......st

Art.nr. 7282

Raskortet

800 kr

......st

Art.nr. 1635

Expo - kampen för allas lika värde

800 kr

......st

Art.nr. 7099

En lektion i diskriminering

800 kr

......st

Art.nr. 6446

Blåögd

800 kr

......st

Art.nr. 7193

Sydafrika - apartheids fall

800 kr

......st

Art.nr. 1590

Världens händelser - Nelson Mandela

800 kr

......st

Art.nr. 7111

Rasismens historia - blodspengar

800 kr

......st

Art.nr. 7112

Rasismens historia - ödesdigra influenser

800 kr

......st

Art.nr. 7113

Rasismens historia - det grymma arvet

800 kr

......st

ALLA 9 FILMER

5 400 kr

600 kr/film

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.

Så här enkelt beställer du:
• Ring: Filmo/Cinebox 08-445 25 50 • Faxa: 08-445 25 60 • E-post: mia.lund-arnell@filmo.se eller ann.nordstrom@cinebox.se
• Via hemsidan: www.filmo.se eller www.cinebox.se • Posta till: Filmo/Cinebox • Box 6014 • 171 06 Solna
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Leveransadress .................................................................................................................
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Postnummer ................................................... Ort .................................................................
Telefon ......................................................
Datum .......................................................
E-post .......................................................................................................................................
Namn .......................................................................................................................................
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Filmo/Cinebox - en del av Swedish Film AB
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fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet
www.filmochskola.se

