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Handling
När föräldrarna skiljs tvingas den 14-åriga Klara att flytta
till en liten ort på landet med sin mamma. Det hus de
kommer till är skräpigt och lite fallfärdigt och inte alls likt
den ordnade värld som Klara kommer ifrån. På landet
finns gott om hästar som Klara alltid drömt om men hon
har aldrig fått rida. I skolan, där Klara börjar, rider alla
tjejerna i klassen. Klara känner sig utstött och för att få
vara med de andra följer hon med till ridskolan. Där bör-
jar hon bygga upp en lögn inför de andra att hon är en

skicklig ryttare vilket grymt avslöjas när hon börjar ta rid-
lektioner. För att inte avslöja att hon är nybörjare anmäler
hon sig till en stor galopptävling. Hennes räddning blir
grannpojken Jonte, som har en sjuk mamma och mobbas
av de andra barnen. Jonte, som har både självkänsla och
integritet och dessutom en magisk känsla för hästar, lär
Klara rida på den vita hästen Star som ingen vill ha och
som den elake ägaren hotar med att slakta. Klara och
Jonte får löfte om att ta hand om hästen och ordnar en
stallplats till den hemma hos Klara. Fastän Klara ibland
längtar tillbaka till stan och det ordnade liv hon haft där
och förebrår sin pappa för att han lämnat henne och
mamman, börjar ändå det nya livet på landet ta över. Att
träna hästen Star tillsammans med Jonte stärker banden
mellan dem. Men när Klara blir tillfrågad av sina klass-
kompisar hur hon kan vara med den nördige Jonte sviker
hon och kommer med undanflykter. Men Klara ångrar sig
och tvingas stå för sina känslor för Jonte och be om förlå-
telse.

När Klara tränar för att kunna ställa upp i galopptäv-
lingen med Star hjälper Jonte henne att hitta balansen
både i sig själv och tillsammans med hästen. Varje dag
klockar han tiden det tar när hon tävlar med Star mot
brevbärarens moped.

Mot alla odds kommer Klara tvåa i galopptävlingen. När
hon frågar om hon kan få köpa hästen, som förut ingen
ville ha, har den plötsligt gått upp i värde. Klara förstår att

Klara

Ett äventyr där 14-åriga Klara genom föräldrarnas skils-

mässa tvingas flytta till landet och börja ett nytt liv.

Klara som alltid bara har drömt om hästar möter här

den övergivna hästen Star som ställer henne inför nya

utmaningar. Hon möter också Jonte, en annorlunda

kille som sätter Klaras solidaritet på prov. Filmen hand-

lar om vad man kan tänka sig att offra för att passa in,

om rädslan för det annorlunda men också om modet

att våga stå för den man själv är och hur en stark vän-

skap och ett gemensamt livsprojekt kan förändra värl-

den.
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man måste göra för att få vara med i gänget. I den här
klassen är det hästar och ridning som gäller och för att
visa att hon inte är någon mes följer Klara med till stallet
och börjar bygga upp sin lögn om att hon är bra på att
rida.

I hemlighet och mot sin mammas vilja börjar hon ta rid-
lektioner. 

• Hur känner sig Klara när hon under sin första lektion
blir utskrattad? Vad är det som får henne att trots att hon
inte kan rida anmäler sig till galopptävlingen? Hur känner
sig Klara själv inför de lögner hon bygger upp? Hur
behandlas Klara av de andra i klassen sedan hon anmält
sig till tävlingen?

• Hur tror ni att de hierarkier som Klara möter i sin nya
klass på landet skiljer sig från vad hon mött i stan? 

• Vad är det som skiljer Jonte från de andra i skolan? Hur
ser de på att han är annorlunda? Vad tänker Klara och vad
är det som får henne att svika Jonte när klasskompisarna
konfronterar henne? När bestämmer sig Klara för att stå
upp för Jonte? Hur förändras bilden av honom under fil-
mens gång?

• Hur ser vi på det som är annorlunda? Vad är det som är
mest eftertraktansvärt i den klass ni själva går i? Vilka
egenskaper och handlingar är det som uppskattas? Hur
långt är man beredd att gå för att få vara med i gänget?
Är det acceptabelt att som Klara gör ljuga om sig själv?
Vad krävs för att våga bryta mot de krav och förvänt-
ningar som ställs på hur man skall vara? 

Relationen djur - människa
Klara älskar hästar men har aldrig fått rida. Hennes pappa
har tyckt att det är en alldeles för farlig sport. När Klara
möter Star och med Jontes hjälp börjar träna honom blir
hennes dröm verklighet. Tillsammans med Star och Jonte
kan Klara upptäcka nya sidor hos sig själv. Vänskapen
mellan henne och Jonte växer och att hantera Star blir
också ett sätt för Klara att hantera sina egna känslor. De
råd som Jonte ger Klara hjälper henne inte bara att lära
sig rida utan också att hitta balansen i sitt eget liv. Klaras
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hon aldrig skall få ihop pengarna och att hennes pappa
aldrig kommer att gå med på att hon skall få köpa honom.
Som en sista utväg rymmer hon med Star till stan och
konfronterar pappan. Till slut lyckas hon övertala pappan
att få överta hästen. Med hästens och Jontes hjälp har
Klara hittat tillbaka till sig själv och också föräldrarna ver-
kar ha hittat ett nytt sätt att möta både Klara och
varandra.

Ett nytt liv
I filmen får vi inte veta så mycket om orsakerna till Klaras
och mammans uppbrott. Bara summariskt får vi veta att
pappan hittat en ny kvinna men inte så mycket om Klaras
känslor inför skilsmässan. Däremot skildras den nya mil-
jön som Klara kommer till mycket ingående. Det skräpiga
huset där hon skall bo. De hemlighetsfulla omgivningarna
och skogen, där hon för första gången möter hästen Star.
Också mötet med grannpojken Jonte som verkar speciell
och den elake hästägaren som säger att hästen bits och att
det inte är någon som vill ha den gör henne både nyfiken
och förskräckt.

Den nya miljön är långt ifrån Klaras ordnade tillvaro i
stan där livet var mer förutsägbart. Här på landet måste
Klara hitta en ny roll för att passa in. Även i den nya sko-
lan känner hon sig utanför. Här råder andra hierarkier än
vad hon är van vid.

• Vad innehåller den nya miljön för Klara? Beskriv Klaras
känslor inför det nya huset. Hur reagerar Klara på mam-
mans positiva inställning till flytten? Hur skildras Klaras
möte med Jonte? Vilken bild får vi av honom? Stämmer
den med den som de andra tjejerna i klassen har? Finns
det något hos Jonte som väcker Klaras nyfikenhet?

• Hur reagerar Klara på mötet med Star i skogen och på
det som hästägaren säger? Känner sig Klara på något sätt
besläktad med hästen? Vilket är Klaras första intryck av
klassen där hon skall börja? 

Att passa in
I skolan bryr sig ingen om Klara utom en tjej som också är
lite utanför och som blir Klaras kompis. Klara märker
genast vilka av tjejerna som är mest populära och vad
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deltagande i galopptävlingen blir inte bara ett bevis för att
Star duger utan också att hon själv är någon att räkna
med.

• Vilka råd är det som Jonte ger till Klara när hon skall
träna Star? Vad krävs av Klara själv för att hon skall få en
bra relation till Star? Hur vinner hon Stars förtroende?
Hur lyckas hon bli av med sin egen rädsla? Vad innebär
relationen med Star för Klaras syn på sig själv?

• Varifrån har Jonte fått sina nästan magiska krafter att
hantera hästar? Vad krävs av Klara när hon fattar beslut
att delta i tävlingen utan föräldrarnas samtycke? Vilka
känslor finns hos Klara när hon kommer tvåa i galopptäv-
lingen? Hur reagerar mamman, de andra tjejerna i klas-
sen, hästägaren? Vad är det som till slut får pappan att gå
med på att köpa hästen? På vilket sätt har Star och Jonte
förändrat Klaras sätt att se på sig själv?

• I många sagor och berättelser har hästen, särskilt den
vita hästen, en ofta symbolisk betydelse. Vilken betydelse
har Star i den här berättelsen?  Vilka egenskaper förknip-
par vi med hästar? Varför är det nästan bara tjejer som
rider? Vad är det som är så lockande i drömmen om en
egen häst?

Familjen: yta - innehåll
Klaras föräldrar har just separerat och Klaras relation till
pappan är inte särskilt bra. Hon anklagar honom för att
han lämnat och svikit henne och mamman och dessutom
tvingat ut henne i en helt ny miljö där hon till en början
inte alls känner sig hemma. Jonte kommer också från
svåra hemförhållanden. Hans pappa är på sjön och nästan
aldrig hemma och hans mamma är psykiskt sjuk.

Han har varit tvungen att ta hand om sig själv och dess-
utom varit tvungen att stå ut med de andra barnens
mobbning. 

För Jonte som egentligen vill rymma hemifrån innebär
mötet med Klara att han får en ny roll. De färdigheter han
lärt sig kan han dela med sig av till någon som är i akut
behov av hans hjälp. För Klara innebär mötet med Jonte
någon som ser henne och som finns där när hon behöver
honom. För Jonte behöver Klara inte ljuga och det mod
och den integritet som Jonte har hjälper också Klara att få
en bättre självkänsla. Hästen Star blir ett gemensamt pro-
jekt där Klara och Jonte, trots frustrationer med föräldrar
och kompisar kan förenas och förvandlas till en positiv
kraft.

• Vilka behov och brister kan vi se i Klaras och Jontes
familjer? 

• Vad är det som Klara uppskattar hos Jonte? Var har
Jonte hämtat sin integritet och självkänsla? Vad betyder
Klara för Jonte? På vilket sätt kan arbetet med Star hjälpa
Klara och Jonte att fly från det som är jobbigt i vardagen?
Hur skildrar filmen att relationen mellan Klara och Jonte
blir allt starkare? Vad är det som får Klara att våga stå för
den hon är? Hur förändrar mötet med Star och Jonte Kla-
ras relation till föräldrarna under filmens gång?
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