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FAKTABLAD OM KUNSKAPSLYFT OM FÖRINTELSEN   
Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen omfattar en pitchfilm, en huvudfilm och 

lärarhandledningar. 

Målgrupp: Ungdomar och lärare på högstadiet och gymnasiet 

FILMFAKTA om NÄR RÖSTERNA TYSTNAR 

PITCHFILM  

Speltid: 3 minuter 

Språk: Svenska, engelska, tyska 

Textad: Ja 

Produktionsår: 2019 

Se pitchen hos www.riksff.se  

 

DRAMADOKUMENTÄR  

Målgrupp: ungdomar och lärare på gymnasiet 

Filmen kan även användas på högstadiet, men rekommenderas från 15 år.  

Ämne: Förintelsen, antisemitism, mänskliga rättigheter  

Speltid: 38 minuter  

Språk: svenska engelska  

Textad: ja  

Produktionsår: 2021 

Filmen är producerad av Skaparkraft Film & Musikproduktion i samarbete med Riksorganisationen 

för fortbildning om Förintelsen (RFF).  

 

Regi & Musik: Roland Persson 

Producent & Fotograf: Andreas Gejke 

Manus: Mikaela Lund & Roland Persson 

Baserad på boken Flykten från ett folkmord av Maria Vajta Klamer 

Medverkande: Ester & Leon Rytz, Pia Eklund Rosander, Sofia Hillbom, Jan Gezelius, Elin 

Ternström, Narav Salahaddin, med flera. 

Animation: Gabriel Gumucio 

 

Se filmen hos www.riksff.se eller Sveriges Utbildningsradio (UR). 

 

  

http://www.riksff.se/
http://www.riksff.se/
http://www.riksff.se/
https://urplay.se/program/224198-nar-rosterna-tystnar
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FILMENS HANDLING 

Under andra världskriget lever den unga judiska mamman Deborah i Warszawas getto med sin son 

Adam. Hon inser snart att de inte har någon chans att överleva om de stannar där. De måste fly. Den 

icke-judiska polska kvinnan Helena tar emot dem, med risk för sitt eget liv. Helena gömmer dem 

utanför det judiska gettot. 

Leon och Ester var bara barn när de tvingades till några av de mest ökända koncentrationslägren. De 

miste allt. Aldrig mer skulle de återse sina familjer och sitt hem, sitt land, och dessutom förlorade de 

sin frihet och ungdom.  

Författaren Maria har skrivit en bok om Deborah och några andra överlevandes öden från Förintelsen. 

Hon besöker en skola för att väcka svåra frågor om våld och utsatthet, men också om alla människors 

lika värde. En av eleverna fångas av historierna och fördjupar sig i dem.  

LÄRARHANDLEDNINGAR  

Till filmen finns lärarhandledningar som innehåller en kortfattad beskrivning av filmens handling, 

kopplingen till skolans styrdokument och en historisk bakgrund till Förintelsen. Det finns dessutom 

fem olika teman att arbeta med.  

Tema 1: Judisk identitet i Polen 

Det första temat ger läraren en unik möjlighet att undervisa om judisk identitet, historia, språk och 

kultur. I Sverige har judar status som nationell minoritet.  

Tema 2: Antisemitism – Hatet mot judar 

I det andra temat skildras antisemitismens rötter, idéer och kännetecken.  

Tema 3: Warszawas getto 

I detta tema får eleverna fördjupa sig i den situation och miljö som stora delar av filmen skildrar. I 

temat beskrivs förtryck och mänskligt lidande, men även det liv och den vilja till överlevnad som 

fanns i gettot.  

Tema 4: Värdet av demokrati 

Syftet är att visa eleverna att demokratin ständigt måste skyddas, att rättigheter kan avskaffas om de 

inte försvaras, att politisk frihet inte är en självklarhet. 

Tema 5: Räddarna 

I detta sista tema behandlas en liten men viktig grupp under Förintelsen – Räddarna. Eleverna får 

bekanta sig med begreppen förövare, åskådare och räddare. Med räddare avses de människor som 

valde att rädda, skydda, hjälpa eller bistå judarna i deras utsatthet. Syftet är att visa att det fanns 

människor som agerade utifrån sin övertygelse och hjälpte andra med risk för sitt eget liv. 

 

Alla lärarhandledningar finns hos Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen.  

Pedagogisk rådgivning: Forum för levande historia 

En version som förkortats av UR:s pedagogiska redaktörer finns hos UR. 

KONTAKT 

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen 

E-post: kansli@riksff.se  

Mer information finns på www.riksff.se 
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