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Ge era elever möjlighet att se filmen Mission Ulja Funk med efterföljande samtal.

Film skapar nyfikenhet, intresse och engagemang, väck elevernas delaktighet för frågor om Europas geografi, historia och 
vad som skiljer öst och väst!

Att arbeta med film är en utmärkt metod för att skapa kunskap och delaktighet kring Europas historia. Film har en unik 
förmåga att förklara och närma sig svåra ämnen, ge perspektiv och en gemensam referenspunkt för diskussion och enga-
gemang. Bra film rör och berör.

Filmen Mission Ulja Funk handlar om Ulja Funk som är en ung amatörforskare som upptäckt att en meteor är på väg mot 
jorden. Påhejad av en äldre vetenskapsman bestämmer hon sig för att ta sig till platsen där meteoren beräknas slå ner, 
närmare bestämt i Patzschurk, Belarus. Hennes sällskap på resan blir skolans svarte får Henk, mest för att han vet hur man 
kör bil. Det blir en strapatsrik roadtrip där de har Uljas föräldrar och den lokala frikyrkokörens buss i hasorna.Till råga på 
allt upptäcker de att de fått med sig en oväntad fripassagerare på färden.

Tillsammans med filmpedagogen i det efterföljande samtalet kan eleverna fördjupa sig i de frågor som filmen berör och 
arbeta med sina tolkningar, känslor och tankar kring filmupplevelsen. Samtalet berör frågor som varför Europa delas in i 
Östeuropa och Västeuropa, vilka länder tillhör Östeuropa och vilka länder tillhör Västeuropa, finns det några skillnader på 
länderna, Belarus har varit en del av Ryssland och hur ser deras relation ut idag?

Vi tror på elevernas kapacitet och klokhet och vi tror på att ge dem uttrycksmedel. Vi ser också kultur som ett sätt att kanalise-
ra energi, och som en kraftfull motvikt till räddsla och uppgivenhet.

MISSION ULJA FUNK
En film av Barbara Kronenberg.
Medverkande: Romy Lou Janinhoff, Hildegard Schroedter, Jonas Oeßel m.fl.
Tyskland. 93 min. Tal: tyska Text: svenska
Rek. fr. åk 4

PRAKTISK INFORMATION
Tidsåtgång: Film 93 minuter, samtal 45 minuter
Plats: Filmen ses i skolans egna lokaler. Visningsmöjligheter på VoD behövs. 

KONTAKTPERSONER FOKUSFILM/FILMCENTRUM
Nina Rahm/nina@filmcentrum.se 070 767 44 50
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