
Mina bröder och jag
Mes frères et moi

Spelfilm. 108 min.
Yohan Manca. Frankrike 2022.

Rek för åk 6 t.o.m. gymnasiet

14-årige Nour och hans tre äldre bröder kämpar på 
olika sätt för samma mål i en tillvaro som hotar att 
kanta. 

Mina bröder och jag hade världspremiär i Cannes 
och utsågs till bästa film av ungdomsjuryn på 
Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF 2022!

IMDb RATING

7.3 / 10
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Tal: franska    
Text: svenska
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Biografbokning: Filmlagret / marieo@folketsbio.se

Mina bröder och jag passar flera undervisningsämnen i högstadiet och även gymnasiet. Handledningen introducerar perspektiv, begrepp 
och frågeställningar med utgångspunkt i Lgr22. 

Mina bröder och jag har en självklar roll i skolans musikundervisning (Lgr22 Musikens sammanhang och funktioner åk 4-6 samt åk 7-9). Utöver 
uppslag för att diskutera ”Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle” och ”Musikens funktion för att uttrycka identitet, 
normer och grupptillhörighet” ger filmen även konkreta ingångar till musikhistoria, centrala tonsättare och musikaliska verk. 

Filmen passar i religionsundervisningen (Lgr22 Etik och livsfrågor åk 4-6 samt åk 7-9) där eleverna ska ”reflektera kring vardagliga moraliska 
frågor som till exempel ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet” och föranleder även samtal om ”vad som är viktigt i 
livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden”. Använd också gärna filmen i samhällsundervisningen (”Människors identi-
teter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och 
etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.”) samt bildundervisingen (bildanalys).

I biologiundervisningen har filmen relevans för ”Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, 
stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.” (Biologi, Lgr22 Kropp och 
hälsa åk 7-9).

HÖGSTA BETYG!

https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/mina-broder-och-jag.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cjQlkn5GXdA
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