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Mesquites hjärta
I norra Mexiko kämpar flickan Lucia för att få spela sitt 
favoritinstrument, harpan. En till synes grundläggande 
rättighet för ett barn, men inte i Lucias kultur. Här ses 
harpan som mannens instrument. 

Mesquites hjärta utspelas i en nordmexikansk by och 
kretsar kring ouppnåeliga drömmar ur ett barns perspektiv. 
Lucia tillhör ursprungsbefolkningen yoremefolket, även 
kallat mayofolket. Yoremerna lever under ett ständigt hot 
om att bli utkonkurrerade av moderna odlingsmetoder 
och har, liksom samerna, förbjudits att tala sitt språk i 
skolan. Utöver att diskutera hur patriarkala strukturer 
än idag påverkar flickors liv kan filmen användas som 
utgångspunkt till ett samtal om likheterna mellan 
minoritetsgruppers och ursprungsfolks historia.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda 
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här 
sträcker sig från årskurs 4 till 6 är just en rekommenda-
tion. Du väljer själv om du vill ta upp ett eller flera te-
man ur frågeställningarna och/eller om du kan viga lite 
mer tid till fördjupning och närstudier av själva filmme-
diet. Du känner dina elever bäst och vet vad som kan 
vara relevant och intressant just för dem. Med den här 
handledningen kan du även använda klipp ifrån filmen 
för att ha ett tydligare underlag och stöd för minnet.

Filmen och läroplanen
I ändringen av kursplanern̊a för grundskolan som 
genomförs höstterminen 2022 breddas och förstärks 
innehållet om de nationella minoriteterna i utbildning-
en. Sveriges nationella minoriteter nämns i kursplaner-
na för historia, samhällskunskap, religionskunskap och 
svenska. 

I Mexiko finns det över 60 olika ursprungliga folkgrup-
per, med lika många talade språk. yoremerna utgör en 
liten del av den totala befolkningen, de är 40 000 av 
Mexikos totala 126 miljoner invånare. 

Filmens tematik går att koppla till dessa ämnen. Bild-
språket tillgängliggör insikter och känslor för hur byar i 
det mexikanska samhället ser ut. 

Berättelsen främjar jämförande samtal mellan det svens-
ka och mexikanska levnadsstandarderna.

Yoremernas trosuppfattning har en central roll i histori-
en. Jämförelser går att dra till de stora religionerna, och 
på så sätt även nå mål inom religionskunskap.

Innan filmen
Filmen utspelar sig i byn El Júpare. 

• För att få ett bättre perspektiv på var i världen berät-
telsen äger rum kan du be eleverna att söka upp byn på 
exempelvis Google Maps och undersöka närliggande 
vägar med Google Street View. 

• Uppmana eleverna att analysera vad det är för natur 
i landskapet, både i förarbetet och under visningen. I 
filmen spelar omgivning en stor roll, vi följer både med 
Lucia och hennes pappa på promenader och resor i det 
bördiga landskapet.

Eleverna kan inför filmvisningen få i uppdrag att med 
hjälp av söktjänster ta fram information om klimatet i 
den mexikanska delstaten Sonora där filmen utspelar sig. 

• Låt dem reflektera över hur ett liv i ett så varmt klimat 
skiljer sig från vår vardag. Vad finns det för fördelar 
och nackdelar? Reflektera över hur det tar sig uttryck i 
filmen.



Handling
I den lilla byn El Júpare i norra Mexiko bor Lucia med 
sin pappa, farmor och farfar. De är yoremer och tillhör 
den mexikanska ursprungsbefolkning mayofolket. 
Både Lucias pappa och hennes farfar spelar harpa, det är 
så familjen försörjer sig. Lucia vill föra traditionen vida-
re men hon får inte för sin pappa eftersom kvinnor inte 
får spela harpa inom den yoremska kulturella normen. 
Farfadern är av en annan åsikt och låter henne trots allt 
börja öva, vilket upprör resten av familjen.

I Lucias skola ska det arrangeras en påskfestival och tre 
flickor ska spela Mariorna som vakade över Jesus. Ef-
tersom eleverna är motvilliga mutar lärarinnan dem med 
gratis undervisningsmaterial. Men trots det låter Lucia 
sig inte övertalas, hon vill spela harpa på festivalen. 
Trots att lärarinnan vidhåller att det är mannens instru-
ment. För länge sedan ska det ha funnits en kvinna som 
spelade harpa, men inte nu längre. Lucia måste finna sig 
i att bli en Maria istället.

Farfadern, som i smyg fortsätter lära henne spela, känner 
till den kvinnliga harpisten. Det var under revolutionen 
när byns manliga harpist anslutit sig till kampen som 
hans dotter Candelaria hoppar in i hans ställe. Cande-
larias systerbarn bor nu i en intilliggande by.

Vid en affär får Lucia syn på två damer. Farmodern 
berättar att de säljer örter som kurerar själen och varnar 
henne för att väcka deras ilska. Blir de upprörda kan de 
skicka henne till Juya ania, vildmarkens värld där bergen 
och vattnet, liksom yoremerna har sitt ursprung.

Det visar sig att damerna är Candelarias systerbarn. 
Lucia besöker dem med sin vän Pablo och berättar att 
hon vill bli harpist. De berättar att Candelaria angreps 
av byns befolkning som vägrade acceptera en kvinnlig 
harpist.

Efter besöket hos damerna får Lucia utegångsförbud efter-
som hon varit ute för länge. Under tiden hon är inlåst
kan hon inte låta bli att spela på pappans harpa. När han 
upptäcker henne blir han vansinnig och våldsam. Farmo-
dern får gå emellan och tröstar henne under natten. Lucia 
förstår inte varför alla motarbetar hennes önskan att spela. 
Farmodern förklarar att männen vårdar sina traditioner och 
genom harpan kommunicerar de med förfäderna i Juya 
ania. 

Vid skolans festival dyker inte pappan upp för att titta på 
Lucia. Trots att det gått ett tag sedan hennes mamma gick 
bort är han fortfarande i djup sorg och Lucias kamp för att 
bryta könsnormerna verkar göra honom ännu mer ledsen.
På en av de fester pappan spelat på tidigare hamnar han i 
bråk med några bekanta som förolämpar honom på grund 
av hans ursprung. Efter skolans festival attackeras han 
igen då en bilist kör på honom när han åker på sin motor-
cykel. 

På ett fält intill olycksplatsen dansar Lucia med klass-
kompisarna. Bilen smiter och Lucia är först fram att finna 
sin påkörda far. Hon tror att han är död, men när familjen 
anlänt visar det sig att han är vid liv och han transporteras 
till sjukhuset.

Pappan börjar oroa sig för att inte blir frisk för att spela 
på nästa fest i byn men farfadern lovar att han kan hoppa 
in om pappan fortfarande skulle ligga inlagd. Samtidigt 
verkar farmoderns förakt mot Lucias muciserande avta.

Vid ett av sjukhusbesöken i stan besöker Lucia och farfa-
dern myndigheten för landsbygdsfrågor. Familjen har en 
skuld som är svår att betala tillbaka och till skillnad från 
de större bolagen som skördar sina marker med maskiner 
arbetar farfadern fortfarande manuellt. Han vill föra sitt 
kulturella arv vidare genom att arbeta med kroppen. För 
att få in mer pengar till familjen tar han anställning på en 
räkodling i en annan del av regionen och lämnar Lucia 
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ensam med farmodern.

Lucia och vännen Pablo återvänder till Candelarias sys-
terbarn och får se en bild av henne. Myten säger att hon 
straffades av Juya ania för att hon spelade, men damerna 
berättar att hon dog av hjärtproblem. 

När festdagen infaller är farfadern fortfarande kvar på 
räkodlingen och pappan på sjukhus, så byn saknar en 
harpist. Pablos familj föreslår att Lucia kan spela. När 
Lucias pappa får veta det kommer han snabbt hem, trots 
sina oläkta skador, och skäller ut farmodern för att hon 
tillåtit Lucia att fortsätta spela harpa.

Lucia flyr tillbaka till Candelarias systerbarn som genom 
hennes ande verkar ha accepterat Lucias dröm att få spe-
la. De ber en bön för Lucia, men när festens inledande 
riter tar fart står harpan fortfarande orörd. Men plötsligt, 
under en tryckt tystnad dyker Lucia upp tätt följd av sin 
pappa. Han har ändrat sig. På krycka, med skadad armo-
ch gipsat ben sätter han sig bredvid henne när hon börja 
spela på harpans strängar. Festen återupptas, danserna 
inleds och Lucias dröm går i uppfyllelse. 

Filmens form och innehåll
Musik och miljö
Historien om Lucia har en tydlig dramaturgi. Inlednings-
vis kämpar hon mot alla odds för att få uppnå sina dröm-
mar, men efter en otäck bilolycka förändras allt. Hennes 
behov blir långsamt kollektivets och det som tidigare 
var tabu och förbjudet möjliggörs.

• Trodde ni att Lucia skulle förverkliga sin dröm? När 
under filmen tänker ni att man förstår att hennes dröm 
kommer uppfyllas?
Mesquites hjärta utspelar sig i en tongivande naturpräg-

lad omgivning, och bottnar både i frågor om politiskt styrd 
rasism och kulturella könsnormer. Filmen har återkom-
mande musik, en trallvänlig melodislinga som bildsätts 
med landskapsbilder från Lucias by.

• Hur hade vår känsla för Lucias vardag påverkats om 
filmen inte innehållit så mycket naturbilder? Hade förtro-
endet för historien påverkats om scenerna istället spelats 
in i en filmstudio där det nordmexikanska landskapet inte 
gjort sig lika påmint?

Yoremerna
Lucias familj är yoremer, även kallat mayofolket. Hennes 
pappa försörjer sig som musiker vid deras festhögtider. 
Yoremerna firar mer än 70 religiösa högtider under året 
med många återkommande inslag. Vid frukostbordet 
berättar pappan om att det dansades pascola i slutet på 
en av tillställningarna. Pascola är en traditionell dans för 
yoremerna. En man med en mask på huvudet, dinglande 
järnkulor runt höfterna och sammansydda stenar fästa över 
vaderna dansar barfota till musiken. 

Titta på klipp 1 från en av festerna pappan spelar på. 

• Vilka fler instrument än harpan är bekanta?
Många av yoremernas fester är till för att hedra och etable-
ra kontakt med deras förfäder. Vad ser man för tecken på 
det i festen? 

• Kan man tyda några religiösa inslag i pascola-dansen? 
Finns det likheter mellan pascola-dansen och andra dan-
ser?

• Vilka andra religiösa högtider känner ni till? Vilka perio-
der på året högtidliggörs inom de olika religionerna?
Lucias farfar uppmanar henne i filmens inledning att inte 
glömma att hon är en leguan i en trädtopp. Leguanen 
återkommer som en röd tråd genom filmen och syns flera 

https://vimeo.com/665233513/7bdf7c8cea
https://vimeo.com/665233513/7bdf7c8cea
https://vimeo.com/665233513/7bdf7c8cea
https://vimeo.com/665233513/7bdf7c8cea
https://vimeo.com/665233513/7bdf7c8cea
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmens-dramaturgi/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/musik/
https://vimeo.com/665233513/7bdf7c8cea
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gånger. Slutligen skrämmer den pappan i scenen när han 
troligen ändrar sin uppfattning och accepterar Lucia som 
harpist.

• Vad tänker ni att leguanen har för betydelse i filmen?

Yoremerna har, precis som andra ursprungsbefolkningar 
i världen, haft det tufft genom åren. Det berättas i filmen 
om hur de förbjudits att tala sitt eget språk, och som 
följd av det inte vågat lära språket vidare till sina barn. 
Lucias farfar är rädd för att andra lantbrukare är ute efter 
deras mark, och farfaderns arbetsteknik blir utkonkurre-
rad eftersom den inte är lika lönsam som andra bönders.
Byn ligger avsides och familjen har begränsade kommu-
nikationsmöjligheter. När farfadern arbetar på räkodling-
en får Lucia och hennes farmor vänta vid busshållplat-
sen och se om han är med bussen eller inte. De verkar 
inte ha mobiltelefoner.

• Vilka tecken ser ni på fattigdom och att familjen inte 
lever som andra i filmen?

Sveriges ursprungsbefolkning samerna har genom åren 
haft många likheter med Lucias folk.

• Undersök hur samerna har blivit hanterad i Sverige 
genom historien. Finns det några likheter mellan Lucias 
familjs situation och samernas?

I både fallen med yoremer och samer har nationalsta-
terna ansträngt sig för att förstöra det språkliga arvet, 
att tala sitt eget språk blev både skamligt och i vissa 
fall förbjudet. Men grupper som utsätts för förtryck kan 
också knytas närmare varandra. Att stoltheten över språk 
och tradition förstärks. 

• Känner ni till några exempel på artister eller författare 
som är samer?

Filmens titel är Mesquites hjärta. Mesquiteträdet växer i 
många ökenområden i Nord- och Sydamerika. Det är en 

av få växter som frodas av det varma och torra klimatet.
Mesquite nämns två gånger i filmen. Första gången när 
farfadern berättar om Candelarias första harpa-spelning där 
hon hade på sig ett radband av frön från mesquiteträdet för 
att skydda sig själv. Andra gången är på natten när Lucia 
tröstas av sin farmor efter pappans utbrott. Då får Lucia 
mesquite-te som botemedel mot sin sorgsenhet.

• Vilken betydelse har mesquite i dessa båda scener och för 
filmen i stort? Växten i sig får kraft och växer på platser i 
naturen där nästan alla andra arter dör av uttorkning. Både 
Candelaria och Lucia verkar få kraft och stöttning när de 
använder sig av det.

• Idag använder sig en hel del människor av olika kristaller 
och i de allra flesta religioner finns ting och ritualer ladda-
de med en särskild betydelse. Tror ni att ting, växter eller 
rätter, vars goda egenskaper inte är vetenskapligt bevisade, 
ändå kan hjälpa människor på riktigt i vissa situationer? 
Varför tror ni att det är så i sådana fall?

Klass, arbete och genus
Lucia bor på landsbygden. Hennes gångväg till skolan går 
längs växande åkrar och under den första utflykten till Can-
delarias systerbarn korsar hon och Pablo ett kontaminerat 
vattendrag. Bron är trasig och det finns stor risk att ramla 
ner i det förgiftade vattnet. Pablo förklarar för henne att 
vattnet förorenats av ämnena man besprutat växter med.

• Jämför med er egen väg till skolan. Är det en tryggare 
väg än Lucias? Tänk på trafik och hur ni åker. 

• Titta på klipp 2. 
Vad hade ni gjort om det fanns ett förgiftat vattendrag nära 
er? Med en så trasig bro som enda väg att komma över?

Mexiko är ett fattigare land om man räknar per capita än 
Sverige. Man skulle kunna tänka sig att det förgiftade 
vatnet och den trasiga bron hade reparerats om det var i en 
större stad. Det går att uppfatta att Lucias by är opriorite-

https://vimeo.com/665233300/80aa7f27f3
https://vimeo.com/665233300
https://vimeo.com/665233300/80aa7f27f3
https://vimeo.com/665233300/80aa7f27f3
https://vimeo.com/665233300/80aa7f27f3
https://vimeo.com/665233300/80aa7f27f3
https://vimeo.com/665233300/80aa7f27f3
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rad av de lokala myndigheterna för att där bor så många 
yoremer.

• Tror ni det hade varit annorlunda om problemen upp-
stod i en större stad i Mexiko? Finns samma skillnad 
i Sverige? Fixas samma problem i små byar och stora 
städer?

I Lucias liv är det könsnormerna som styr. Hon sprider 
trots det en känsla av självständighet. Utöver att spela 
harpa låter hon inte farmodern bestämma hur hon ska 
se ut. Sin hårklämma fäster Lucia på sitt eget sätt och 
istället för en vit klänning till påskfestivalen vill hon ha 
en gul.

Men om hon ska få spela harpa är det fortfarande män 
som bestämmer. När pappans förstörda instrument ska 
lagas är det vännen Pablo som måste ställa frågan och 
inte Lucia.  

• Lev er in i Lucias vardag och föreställ er att hon kom-
mit till er klass för en dag. Vad hade varit de största 
skillnaderna för henne? Vad hade varit bättre? Vad hade 
varit sämre?

• Får barn i Sverige i större utsträckning än i filmen 
bestämma vad de ska göra? Finns några förutfattade me-
ningar om att barn som identifierar som flickor ska göra 
vissa saker och pojkar andra?

I filmens sista scen kommer det fram att Lucia inte vill 
vara harpist för resten av sitt liv. Att få spela är en dröm 
hon har nu som barn, men som vuxen vill hon bli läkare.

Titta på klipp 3 där Lucia och hennes farfar besöker myn-
digheten för landsbygdsfrågor. Farfadern har en skuld 
och tjänar bara 3 000 om året på sitt lantbruk. I Mexiko 
har man valutan pesos och 10 mexikanska pesos ger 
mellan 4 och 5 svenska kronor. Det innebär att han tjänar 
1 350 svenska kronor på jordbruket under ett helt år. På 
räkodlingen skulle han kunna tjäna 100 – 150 pesos om 

dagen. Av detta kan man räkna ut svaren på några intres-
santa frågor.

• Hur många dagar behöver han jobba på räkodlingen för 
att tjäna lite mycket pengar som han gör på ett helt år på 
sitt jordbruk?

• En liter mjölk kostar i Sverige ungefär 10 kronor, unge-
fär 25 pesos. Hur många liter skulle familjen kunna köpa 
under ett år?

• En rymlig lägenhet i en storstad i Sverige där en familj 
med två barn och två vuxna ska kunna bo kan kosta över 
10 000 kronor att hyra i månaden. Hur många år hade Lu-
cias farfar behövt jobba med sitt jordbruk för att få ihop 
pengar till en sådan månadshyra?

Precis som för samerna i Sverige är yoremernas marker 
eftertraktade. Efter pappans första landsvägsbråk oroas 
farfadern över att männen som förolämpade honom vill ta 
över hans marker. 

• Tyder något mer i filmen på yoremernas utsatthet? När 
lärarinnan exempelvis berättar att hon också är yoreme 
skrattar många av barnen i klassen. Varför gör de det?

• Vad säger Lucias saker om henne? Till exempel det 
skrin där hon har sina saker, eller hennes skor och rygg-
säck.

Lucias farmor lagar all mat i hemmet. Utan henne verkar 
de andra inte klara sig. När farmodern var ung sa hennes 
mamma att hon skulle få gifta sig med en bra man om 
hon gjorde fina tortillas. Lucia svarar att hon inte vill 
gifta sig eftersom man blir så ledsen när ens käresta dör.
Kärlek och matlagning har ju egentligen ingenting 
gemensamt. Lucias farmor hade förstås kunnat gifta sig 
med en man hon senare ville skilja sig ifrån, hur fina 
tortillas hon än bakade. 

• Hur tror ni att farmodern påverkades av att hennes 

https://vimeo.com/665233367/99a232a1d5
https://vimeo.com/665233367/99a232a1d5
https://vimeo.com/665233367/99a232a1d5
https://vimeo.com/665233367/99a232a1d5
https://vimeo.com/665233367/99a232a1d5
https://vimeo.com/665233367/99a232a1d5
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mamma sade så till henne när hon var ung?

Farmodern lagar all mat själv. De går inte till en affär 
och köper färdiga tortillas som ligger paketerade i en 
plastförpackning. 

• Jämför Lucias måltider med era egna. Har ni gjort 
egna tortillas någon gång? Hur mycket färdigmat äter vi 
i Sverige? Vilken tycker ni är den störta skillnaden med 
mat man lagar från grunden och sådan som är så kallat 
halvfabrikat? Vad finns det för för- och nackdelar? 

Sorgearbete
Att Lucia inte vill gifta sig beror på att hennes pappa 
är så ledsen över Lucias mammas död. Hon har varit 
död sedan en tid tillbaka och Lucia verkar ha kommit 
längre i sin sorgeprocess än vad pappan har. På prome-
naden hem från skolan förklarar hon för Pablo att hon 
vill bli harpist för att få pappan att må bättre. I sin harpa 
förvarar han en bild på mamman. Han är en harpist med 
ett sorgset hjärta.

• Varför tror ni att Lucia har kommit längre i sitt sorg-
earbete än pappan? Vilken är skillnaden i hur de sörjer 
tror ni? Hur tänker ni till exempel kring att pappan 
Då och då visar Lucia tecken på saknad. Som när hon 
ska testa Maria-klänningen hennes farmor sytt och vill 
bära den som sin mamma. Detta motsätter sig farmo-
dern. Klänningen ska bäras som en Maria. När Candela-
rias systerbarn visar en bild på Candelaria hoppas Lucia 
att hon ska se ut som hennes egen mamma, men Cande-
laria visade sig se helt annorlunda ut.

Att behålla minnet av den som dött brukar vara bra för 
barn som mister en närstående. Många tänker kanske 
att en person lever vidare genom att vi högtidlighåller 
personen i våra minnen. 

• Tror ni att det är bra eller jobbigt att minnas?

Pappans vänner undrar när han ska sluta sörja. De tycker 
att han borde börja flirta med andra kvinnor. Han blir så 
upprörd av deras jargong att han lämnar deras bord. 

• Vad skulle kunna få pappan att må bättre, tror ni? Har 
vännerna rätt, borde han försöka finna kärleken hos en 
annan människa? Eller är det bra för honom att låta sorgen 
pågå? 

Sluttexten
I slutet av filmen står följande text i bild:
Yoremefolket, även kallat mayofolket, lever i södra delen 
av delstaten Sonora och norra Sinaloa. De får väldigt liten 
plats i Mexikos officiella historia.
Många yoremer pratar inte sitt språk, yoremnokka, efter-
som mexikanska staten föbjöd det i skolan.
Strategin var att blanda upp urinvånarna, ”ta det indian-
ska ur indianen.

Deras kamp för att överleva har varit full av hinder. De 
flesta arrenderar ut sin mark och arbetar på den. Kvinnorna 
jobbar ofta som hemhjälp för att överleva.

Filmen tillägnas yoremefolket och alla ursprungskulturer i 
vårt land som trots lång historia av diskriminering kämpar 
för att bevara sin identitet.

• Vad hade det gjort för skillnad om man såg filmen utan 
att få denna information i slutet? Hade upplevelsen blivit 
bättre, sämre eller oförändrad?

• Hur mycket förkunskap behöver man ha för att kunna ta 
filmen till sig? Vad tänker ni att man kan behöva läsa på 
innan man ser en film? Vilken skillnad gör det att se en 
film koncentrerat på en bio än hemma i soffan?



 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Länkar

På Skolverkets hemsida finns information om hur de 
nationella minoriteterna påverkas i förändringarna av 
kursplanen hösten 2022.

Här hittar ni Filminstitutets filmpedagogiska paket 
kring nationella miniteter där filmer som Sameblod,
(samer), Kid Svensk(sverigefinnar), Kådisbellan (ju-
dar), Elina - som om jag inte fanns (tornedalingar) och 
Taikon ingår.

Mer fakta om dansen pascola finns att läsa på Arizona 
State Museums hemsida.

I webbtidningen Melóncoyote kan man läsa mer om 
juya ania.

Hos 1177 finns det mer information om barns behov 
när man mist någon som Lucia har i filmen.
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KONTAKT

filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i 
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie 
biografrepertoar.

Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film 
för visningar i lärande sammanhang. 
filminstitutet.se/skolbio

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022/nationella-minoriteter-i-kursplanerna
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/huvudhandledning---filmpedagogiskt-paket-om-nationella-minoriteter/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/sameblod2/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/kid-svensk2/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/kadisbellan-natmin/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/elina---som-om-jag-inte-fanns2/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/taikon2/
https://statemuseum.arizona.edu/online-exhibit/masks/what-pascola
http://www.meloncoyote.org/page09.html
https://www.1177.se/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-daligt/sorg-hos-barn-och-unga/
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
https://www.filminstitutet.se/skolbio

