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Våra högtider:

Advent

|
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Våra högtider:

Lucia

Advent är en kyrkohelg som infaller fyra söndagar före julafton. Den
inleder julen men också det kristna kyrkoåret. Även om julförberedelser
nuförtiden påbörjas ännu tidigare, så utgör advent ännu en markering att
julen närmar sig. Ordet advent betyder ankomst på latin.

Lucia, ett helgon från Italien eller en dräng på 1800-talet? Traditioner är
inte alltid vad man tror. Säg lucia eller luciatåg och många ser framför sig
en vitklädd gestalt med ljuskrona som högtidligt skrider fram, åtföljd av
tärnor, stjärngossar och möjligen någon tomte.

I den här filmen får vi lära oss mer om advent och julförberedelserna
i december. Filmen och Nordiska museet hjälper oss att förstå hur allt
hänger ihop och varifrån traditionerna kommer.

I den här filmen får vi lära oss mer om lucia och luciatåget. Filmen och
Nordiska museet hjälper oss att förstå hur allt hänger ihop och varifrån
alla olika traditioner med lucia kommer och har ändrats.

• Vad händer under advent?

• Vad har det katolska helgonet Sankta Lucia gemensamt med
högtiden lucia?

• Varför hänger vi upp adventsstjärnor i våra fönster och tänder
adventsstakarna med de fyra ljusen?
• Varifrån kommer adventskalendern?
• Hur kan det komma sig att kyrkorna fylls av folk just första
advent?

MANUS: EWA HAMARK, MAGNUS HAMARK, TORD HAMARK,
ROLF HAMARK, LENA BERGQVIST
REGI, FOTO & REDIGERING: ROLF HAMARK
B-FOTO: MAGNUS HAMARK, TORD HAMARK
GRAFIK: BENJAMIN HAMARK, JOACHIM SEIL
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• Varför är dagens Lucia oftast vitklädd och med en ljuskrona i
håret?
• Varifrån kommer luciasången?
• Hur kan det komma sig att det finns så många olika figurer med i
luciatåget?
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Vilka är våra största och viktigaste högtider och traditioner? Hur gör vi när vi firar?
Varför firar vi? Varifrån kommer högtiderna och traditionerna ifrån ursprungligen?
Vilka högtider har religiöst ursprung och vilka traditioner kommer från folktron?
Vilka liknande högtider och traditioner finns i världen?
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Våra högtider är en filmserie om våra största och viktigaste
högtider och traditioner som firas i Sverige. Syftet med filmserien är
att ge eleven fördjupade kunskaper om våra högtider och traditioner
och ökad förståelse för att högtider och traditioner ser olika ut, och
att de förändras.
Ju mer kunskap vi har om våra egna högtider och traditioner desto
tryggare kan vi känna oss i mötet med olika kulturer.

Varje högtid har flera ursprung. Det finns både ett religiöst ursprung
och ett ursprung utifrån vår folktradition. I filmserien deltar och
faktagranskar religionsvetare och etnologiska experter, bland annat
från Nordiska muséet.
I filmserien finns följande filmer: Lucia, Advent, Påsken - den
religiösa, Påsken - i folktron, Nationaldagen, Allhelgona och
Halloween.
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KINA
– Ett komplext tangram:

KINA
– Ett komplext tangram:

Megastäderna

Landsbygden

Kinas urbanisering de senaste åren har varit lavinartad. Nu bor drygt
halva Kinas befolkning i städer och antal megastäder har ökat.

Den här filmen handlar om Kinas landsbygd. Filmen belyser livet på
landsbygden idag, en landsbygd som inte fått del av Kinas ekonomiska
framgångar på samma sätt som städerna.

En del av megastäderna är välkända såsom Peking och Shanghai. Andra
heter Chongqing, Chengdu, Tianjin, Shenzhen och Guangzhou m.fl.

Filmen tar upp Kinas klimat- och vegetationszoner samt vad som
produceras på landsbygden. Vilka naturresurser har Kina? Klarar sig Kina
på dem och sin egen produktion?

Filmen berättar om vilka megastäderna är i Kina och varför de har vuxit
så snabbt. Filmen handlar också om Kinas enorma industriproduktion
som ofta ligger nära megastäderna. Var och hur produceras Kinas varor?
Hur konsumeras och transporteras de? Hur ser Kinas export och
import ut?

På landsbygden pågår en kamp mot fattigdom och ohälsa, med leftbehind-children-problematik då barnens föräldrar tvingas arbeta i
städerna för att försörja familjen samt en kamp att behålla kvar den yngre
generationen på landsbygden i framtiden.

I filmen träffar vi också människor som berättar hur det är att bo i en
megastad. Levnadsvillkoren i megastäderna är varierande mellan och
inom städerna och utmaningarna är stora. Det finns både oaser och
enorma miljöproblem. Det mesta av Kinas energi kommer fortfarande
från kolenergi och förändringen måste ske snabbt.

Man kämpar med vatten- och miljöfrågor. En betydande del av Kinas
jordbruksmark och vattendrag är förorenad och man drabbas ständigt av
översvämningar eller torka i Kinas olika klimatzoner.
Filmen belyser bl.a. hur man genom olika projekt har börjat stötta
landsbygden till hållbar utveckling både ekonomiskt och socialt.

Kina tar utmaningarna på största allvar och det syns i femårsplanerna.
Nästan hälften av målen fokuserar miljön och syftar till att förbättra
levnadsvillkoren i Kina. Hur ser miljömålen och miljösatsningarna ut
och är de hållbara?

TIDIGARE UTGIVNA FILMER UR SERIEN

PEKING
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Den här filmen berättar om Kinas
huvudstad Peking och belyser särskilt Kinas
historia, Kinas politiska system och Kinas
religioner. Dessutom får vi en inblick i en av
Kinas skolor och utbildningens betydelse för
kinesiska ungdomar.

RESEARCH & MANUS: LENNART, LISBETH,
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Den här filmen handlar om Kinas
ekonomiska centrum och handelsstad
Shanghai. Filmen belyser särskilt Kinas
ekonomi och Kinas handel. Filmen ger en
inblick i jämställdhetens Kina och om hur
det är att leva som ung i Kina.

FILMSERIE: KINA – ETT KOMPLEXT TANGRAM
PRODUKTIONSÅR: 2016–2018
MÅLGRUPP: HÖGSTADIET, GYMNASIET
ÄMNE: GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGION
OCH SAMHÄLLSKUNSKAP
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HONGKONG SAR
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Den här filmen om Hongkong SAR ger
oss en inblick i Hongkongs historia från
flyktingstad och brittisk koloni till dess
osäkra framtid efter Kinas övertagande.
Filmen tar upp hongkongkinesernas
kamp för demokrati, yttrandefrihet och
mänskliga rättigheter.

MÅLGRUPP: MELLANSTADIET, HÖGSTADIET, GYMNASIET | ÄMNE: SO/HISTORIA, SAMHÄLLSKUNSKAP

Emerich Rooth är en av de judiska människor som överlevde fem av
nazisternas koncentrationsläger under Andra världskriget. I filmen
berättar han om åren i koncentrationsläger, räddningen och den
kamp han under sitt liv i Sverige har bedrivit mot hatet och våldet i
olika sammanhang och om dess grundorsaker.

Han berättar också om hur man kan hjälpa unga människor som
söker sig till hatiska och rasistiska sammanhang. Han understryker
betydelsen av att lära av historien och att i tidig ålder nå ungdomar
med kärlekens budskap.
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Trygg i trafiken:

Cykla i trafiken
Barnen Enya och Alvin har fått i uppgift i
skolan att lära sig vägmärken och hur man
cyklar trafiken. De träffar vännen Ola som
hjälper dem att förstå med hjälp av olika
exempel och händelser hur man tar sig
fram med cykel i trafiken. Bland annat får
de veta skillnaden mellan cykelpassage och
cykelöverfart, hur man cyklar på en gemensam
gång- och cykelbana, hur man beter sig vid en
järnvägsövergång, med hjälp av äggexemplet
förstå hjälmens betydelse med mera.
Filmens manus har utarbetats med hjälp av
bland annat NTF - Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande.
Till filmen följer med en lärarhandledning
utarbetad av lärare som undervisar inom
trafikämnet i grundskolan.
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Trygg i trafiken:

Gå i trafiken
Barnen Enya och Alvin har fått i uppgift i
skolan att lära sig hur man går i trafiken.
De förstår med hjälp av olika exempel och
händelser hur man tar sig fram både i stan
och på landsbygden. Bland annat får de veta
skillnaden mellan en bevakad och ett obevakat
övergångställe, hur man går på en gemensam
gång- och cykelbana, hur man beter sig vid en
järnvägsövergång, vad en vandrande skolbuss
är för något, reflexvästens betydelse med mera.
Filmens manus har utarbetats med hjälp av
bland annat NTF - Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande.
Till filmen följer med en lärarhandledning
utarbetad av lärare som undervisar inom
trafikämnet i grundskolan.

• Hur går man på en gemensam gångoch cykelbana?

• Hur ska man cykla på en gemensam
gång- och cykelbana?

• Hur tar man sig över obevakad
gångpassage?

• Hur ska en cykel vara utrustad för att
fungera riktigt?

• Vilka vägskyltar är viktigast för en
gångtrafikant?

• Hur mycket hjälper en cykelhjälm?

• Hur går man på en landsväg?

• Hur gammal ska man vara för att få
skjutsa ett barn?

• Vad är en Vandrande skolbuss?

RESEARCH OCH MANUS: EWA HAMARK
FOTO OCH REDIGERING: ROLF HAMARK
LJUD: BENJAMIN HAMARK, ANDERS OLOFSSON
FILMSERIE: TRYGG I TRAFIKEN
PRODUKTIONSÅR: 2018
MÅLGRUPP: LÅG- OCH MELLANSTADIET
© 2018 HAMARKFILM AB
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Natur- och kulturlandskap:

Natur- och
kulturlandskap i
Sverige
Med hjälp av biologen Jakob Sandberg får vi lära
oss om naturlandskapen och kulturlandskapen
i Sverige. Vi får i filmen reda på natur- och
kulturlandskapsbegreppen, den historiska
bakgrunden och betydelse idag, hur naturen
och dess biologiska mångfald på olika sätt kan
påverkas av människa och samhälle. Barnen Elsa
och Olga upptäcker och funderar bland annat
över hur deras skolväg sett ut från början och
undran över hot mot djur och växter.
Till filmen följer en lärarhandledning.
• Vilka naturlandskap finns i Sverige?

• Vad är skillnaden mellan cykelpassage
och cykelöverfart?

• Vilka vägskyltar är viktigast för en
cyklist?

5

SPELTID: 12 MIN

• Hur ser ett kulturlandskap ut?
• Hur kan en äng var en hjälp till
biologisk mångfald?
• Vilken betydelse har korna i
kulturlandskapen?
• Vilka hot finns mot kulturlandskapen?
• Vad kan man göra för att ett
kulturlandskap ska må bra?

• Vilken betydelse har en reflexväst i
mörker?

RESEARCH: EWA HAMARK, NTF
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INblick i världsreligionerna
— En svenskproducerad filmserie i religion

MÅLGRUPP: MELLANSTADIET, HÖGSTADIET | ÄMNE: RELIGIONSKUNSKAP

Heliga rum
Heliga skrifter
Andliga ledare
Levnadsregler
Tro och identitet
Högtider

30
kortare
filmer

Vilka centrala tankegångar finns i våra världsreligioner och
hur tar de sig uttryck inom religionerna? Vilken betydelse
har religionerna för människors identitet, livsstil och
grupptillhörighet? Hur resonerar de olika religionerna
kring jämställdhet och könsroller?

Syftet med filmserien INblick i
världsreligionerna är att ge eleven
djupare kunskaper om och ökad
förståelse för andra religioner.
Filmserien ska inspirera till att jämföra
och resonera kring religionerna.
En unik filmserie med 30 kortare
filmer om de fem världsreligionerna
ur ett svenskt perspektiv: Kristendom,
Islam, Judendom, Hinduism och
Buddhism. Filmerna är producerade
utifrån det centrala innehållet i

Lgr11 inom ämnet religionskunskap.
Fokusområden: Heliga rum,
Heliga skrifter, Andliga ledare,
Levnadsregler, Tro och Identitet och
Högtider.
Filmserien INblick är producerad
utifrån olika perspektiv. Företrädare
för religionerna, alltifrån ämbetsmän
till ungdomar, berättar om sin religion.
Dessutom deltar religionsvetare.
Målgrupp: 4-6, 7-9 Längd: 7-12 min
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