
 
 

 
Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland   svenskanu@hanaholmen.fi 
Hanaholmsstranden 5  www.svenskanu.fi 
FI-02100 Esbo 
 

 

Medan vi lever  
Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen 

Rekommenderas för åk 7-10  

 

Till läraren 

Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också 

göras av gymnasisterna. Syftet med övningarna är att få eleverna att fundera på universella 

teman som identitet, drömmar och acceptans samt utvidga deras bild av det svenska samhället.  

Den första delen av uppgifterna ska göras innan ni tittar på filmen. Läraren kan bestämma om 

eleverna jobbar i par eller under ledning av läraren. Uppgifterna fokuserar på kulturkompetens, 

och därför är de på finska. Om eleverna är avancerade kan läraren också be dem att diskutera 

på svenska.  

Den andra delen av övningarna ska göras efter filmvisningen. I slutet av uppgifterna finns en 

kort ordlista om filmtemat för att underlätta diskussionen på svenska. 
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Före filmvisningen 

1. Katsokaa elokuvan traileri. Millaisia odotuksia teille syntyy elokuvasta? 

Mistä luulette sen kertovan? 

2. Yksi elokuvan tärkeimmistä teemoista on identiteetti. Mitä se tarkoittaa? 

Kirjoittakaa muutama sana tai lause ajatuksistanne. 

3. Elokuvassa käsitellään myös maahanmuuttoa ja sen vaikutuksia yksilöiden 

identiteettiin. Tutustukaa Ruotsin maahanmuuttohistoriaan Information 

om Sverige -sivulla ja vastatkaa kysymyksiin:  

A. Kuinka paljon Ruotsissa on asukkaita? 

B. Kuinka monta prosenttia Ruotsin kansalaisista on syntynyt ulkomailla? 

C. Mistä maista Ruotsiin muutettiin eniten vuonna 2013? Kuinka moni muutti 

Suomesta Ruotsiin? 

D. Luuletteko, että Suomen ja Ruotsin maahanmuuttotilanteessa on eroja? 

Millaisia? 

 

Efter filmvisningen 

1. Keskustele parisi kanssa. 

A. Kuka oli elokuvan päähenkilö? Entä ketkä olivat mielestänne tärkeimmät 

sivuhenkilöt? 

B. Miksi Kandia (Ibben äiti) vastusti Ibben suunnitelmia rap-urasta? Mikä sai hänet 

lopulta muuttamaan mielensä? 

C. Miksi Ibben äidin ja mummin välit olivat huonot?  

D. Miksi Ibben äiti ei lopulta halunnutkaan jäädä Gambiaan? Entä miksi Ibbe halusi 

jäädä sinne? 

https://vimeo.com/178235475
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Sverige-ett-invandrarland.aspx
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Sverige-ett-invandrarland.aspx
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E. Miksi Ibben eno puhui välillä ruotsia ja englantia sekaisin? Kuulostiko hänen 

ruotsinsa mielestänne erilaiselta kuin Ibben puhuma ruotsi? 

F. Mikä oli mielestänne elokuvan teema? 

 

2. Keskustele parisi kanssa ruotsiksi. Apua saat kysymysten alapuolella 

olevista esimerkeistä. Hyödyllisiä adjektiiveja löydät sanalaatikosta 

esimerkkien alla. 

A. Gillade du filmen? Varför / varför inte? 

B. Vad var det bästa i filmen? Vad var det sämsta (=huonointa) i filmen?  

C. Hurdan var filmens miljö?  

D. Vem var din favoritperson i filmen? Varför?  

E. Vad tyckte du om musiken i filmen? Var Ibbe bra på att rappa? 

F. Hur många stjärnor (=tähteä) skulle du ge filmen? Varför? 

 

Till exempel: 

Elokuva oli mielestäni…    Jag tycker att filmen var… 

Parasta/huonointa elokuvassa oli…  Det bästa/sämsta i filmen var… 

Elokuvan miljöö oli…    Filmens miljö var… 

Lempihahmoni oli poika, joka esitti pääosaa. Min favoritperson var pojken i huvudrollen. 

Minusta elokuvan musiikki oli…   Jag tycker att musiken i filmen var…  
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Adjektiiveja kuvailemiseen 

 

(tosi) hyvä  (jätte)bra  tylsä    tråkig  

huono   dålig   jännittävä   spännande  

ihan ok  helt okej  ajatuksia herättävä  tankeväckande 

hauska  rolig   koskettava   rörande 

surullinen  sorglig  mielenkiintoinen  intressant 

omituinen  konstig   

  

 

3. Kirjoita elokuvasta lyhyt blogipostaus ruotsiksi! Kerro ensin lyhyesti, mitä 

elokuvassa tapahtui ja mikä sen teema oli. Kerro sitten oma mielipiteesi 

elokuvasta. Voit käyttää apuna tehtävän 2 kysymyksiä, adjektiivilaatikkoa 

sekä alla olevaa sanastoa. 

 

4. EXTRA: Adam Kanyama som spelar huvudrollen i filmen är en riktig 

rappare. Här kan du lyssna på hans populäraste låt! Vad tycker du om den? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j2gcm7y3uMQ
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Elokuvasanastoa     

elokuva   en film (3)  

hahmo/henkilö en person (3) 

juoni   en handling (2) 

kohtaus  en scen (3) 

näyttelijä  en skådespelare (5) 

pääosa  en huvudroll (3) 

ohjaaja  en regissör (3) 

teema   ett tema (4) (t.ex. filmens tema) 

miljöö/ympäristö en miljö (3) 

 


