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Igor och tranorna
En filmhandledning från Svenska filminstitutet
Rek. för åk 2 — 5
Elvaårige Igor bor i Ryssland och älskar att hjälpa sin pappa i hans forskning kring tranor och deras flytt till
varmare länder. Det blir tyvärr inte så ofta, och när han flyttar med sin mamma till Israel kommer han att
skiljas från pappan en lång tid. Igor och tranorna är en naturskön och varmhjärtad film om att hitta sin plats i
ett nytt land, i ett nytt språk och bland nya kamrater. Filmen visar hur kärlek, fantasi och kreativitet blir en
drivkraft för att styra livet i den riktning en själv vill.
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Handling

Vi befinner oss vid floddeltat i Arkhangelsk i nordvästra Ryssland.
Där är vårarna och höstarna kalla och långa. Ornitologen Peter Bogoslavski videofilmar och hans son Igor spanar med kikare när en
trana hjälper sin unge att kläckas ur sitt ägg. Peter uppmanar sonen
att ge ungen ett namn. Igor döper honom till Karl, Karl den store.
Igors föräldrar är skilda och han bor med sin mamma Tanya. Förutom en vecka om året då han umgås med sin pappa i hans ensligt
belägna stuga och hjälper honom i hans forskningsprojekt kring
tranornas liv. Framför allt kartläggningen av deras farofyllda flytt
från Ryssland, via Israel till den Afrikanska kontinenten.
Men hela projektet hotas då dess välbärgade finansiär Professor
Green dyker upp och meddelar Peter att anslagen måste skäras
ner eftersom hans studier visat alldeles för lite resultat. Men då
griper Igor in och berättar att de håller på att starta en hemsida och
videoblogg där hela världen kan följa fåglarnas flygrutt. Professorn
låter sig övertalas och låter Peter fortsätta ett tag till. Men han blir
nu ännu mer uppslukad av sin forskning och arbetet med hemsidan
så han låter Igor fara hem till sin mamma tidigare än beräknat och
Igor sätter sig uppgivet på tåget.
Väl hemma hos mamman kommer nästa besvikelse då hon deklarerar att de ska flytta till Israel. Där bor redan hennes bror Misha
som hon saknar, och hon har erbjudits ett bra jobb som körledare.
Trots löften om en lägenhet vid Medelhavet är inte Igor övertygad
om att det är en bra idé. Han föreslår att han kanske kan bo med
Peter istället men denne uppmanar honom att följa med efter ett
löfte om att de kan de ses när tranorna övervintrar i Israel på väg
mot Afrika.
Den första tiden i Nahariya i Israel blir motig för både Igor och
hans mamma. Lägenheten de ska bo i är mörk och dyster och Igor
surar demonstrativt när mamman försöker muntra upp honom.
Men hennes kör visar sig också vara en inte helt rensjungande
pensionärskör. I den nya skolan talas det bara hebreiska, vilket Igor
inte behärskar vilket leder till att eleverna börjar reta honom.
Men Igor finner tröst i de gamla kompisarna som skickar hälsningar över nätet. Och när han går in på pappans hemsida får han
veta att tranungen Karl nu är två månader och just har lärt sig att
flyga. Från skärmen kommer han nu kunna följa Karl och dennes
föräldrar John och Yoko på deras resa söderut.
När Peter ringer är Igor avvisande och från och med nu vill han
inte ha kontakt med sin pappa som han tycker har svikit honom för
sitt arbete. Misha anstränger sig dock för att Igor och hans mamma
ska träffa nya människor. Och snart uppvaktas mamman av Eli som
arbetar som tevefotograf.
Igor hittar till slut en vän i bänkkamraten Veder som också intresserar sig för tranornas resa. Tillsammans ser de på videobloggen
att Peter tappat signalen till Karl, Yoko och John. När han går in lite
senare får han veta att Yoko och John överraskats av en storm och
dött bägge två. Var Karl befinner sig är oklart.
Dramat med Karl fortsätter och Igor och Veder får i videoblogen,
”vlogen” följa hur Peter räddar fågeln från några tjuvjägare. Igor
blir allt mer övertygad om att han måste få Karl att komma och
stanna i Israel. Tillsamman med Veder beger han sig till Huladalen
där tranorna har ett uppehåll innan de fortsätter till Afrika. Där
träffar han Alon som inte tror att Karl, som fortfarande är en ungfågel, kommer att hitta föda i konkurrensen med tusentals andra
fåglar.
Men så får Igor en lysande idé. I närheten av skolan har han
hittat ett litet vattendrag och dit planerar han att locka Karl. Nu
ska han bara försöka engagera hela klassen i att bygga en damm
med rent vatten. Han vet att Karl har klarat sig över Svarta havet
och kommer att nå Israel inom kort. Genom lite list och löfte om
att kamraterna skall få vara med i tv — han har engagerat kamera-

mannen Eli i sitt upptåg — lyckas Igor få barnen att samarbeta.
Karl hamnar först i Huladalen men försvinner snart från skärmen. Han verkar ha tagit sin tillflykt till skogen. Igor klättrar upp i
ett utsiktstorn för att spana och plötsligt dyker hans pappa upp. Nu
börjar de sökandet efter Karl tillsammans och alla barnen hjälper
till. Med ficklampor och lockrop lokaliserar de till slut Karl som
fastnat i ett träd och Igor lyckas få honom fri. När han flyger iväg
följer de efter och finner honom som Igor planerat för vid deras
fina lilla damm, Det visar sig att Veder riggat högtalare med inspelade ljud från Yoko och John.
Igor förenas med pappan som säger att han tänker stanna i Israel
över vintern. Igor säger att det inte behövs. Men om han kan lova
att komma dit på våren när fåglarna återvänder så blir Igor glad.
Vid dammen är det full aktivitet. Rektorn bröstar sig över sina
duktiga elever. TV dokumenterar och Igors föräldrar är stolta. Igor
själv närmar sig Veder och ber om ursäkt för att han nobbade henne då hon erbjöd honom en kyss tidigare. Han vill ju faktiskt kyssa
henne. Och ingen av de vuxna kommer att märka när han gör det.

Relationen barn och föräldrar
Igors föräldrar är skilda och han lever med sin mamma. Pappan
befinner sig långt bort och de ses bara en vecka om året. Pappans
forskningsarbete är inte bara ett yrke utan en livsstil som uppslukar honom helt. Igor delar hans intresse men deras relation blir
utsatt för prövningar när Igors längtan efter sin pappa krockar
med hans ambition att behålla sin position som världens främste
tranforskare.
•Hur reagerar Igor när hans sätts på tåget hem? Vilka löften ger
pappan? Vilken är pappans reaktion när Igor föreslår att han
skulle kunna bo med honom? Vilka skäl anger pappan för Igor att
det skulle vara omöjligt?
•”Ska du prata om dina tranor eller vill du vara en god far” frågar
Igor sin pappa när han ringer upp honom i Israel. På vilka sätt
visar Igor att han är besviken på pappan? Hur visar han ändå viss
förståelse för pappans val? Hur tror ni att Igor känner sig?
•Hur reagerar Igor när mamman berättar att de ska flytta till Israel? Vilka argument ger Igor för att stanna i sitt hemland? Vilka
är mammans skäl för att flytta?
•Som barn till skilda föräldrar är det lätt att hamna i kläm mellan
olika viljor och föräldrarnas känslor för varandra. När Igor är
hos pappan och talar med mamman i telefon säger han att de ätit
ordentlig middag. Men vi ser att de bara ätit några mackor och
te. Varför tror ni han säger så till henne? Hur talar föräldrarna
om varandra inför sin son?
•Hur skulle ni vilja beskriva det liv Igor lever med mamman respektive pappan? Hur konfronterar han dem när han vill visa att
han känner sig orättvist behandlad?
•Vuxna är själviska grisar, tycker Igors kompis Sashka när han får
veta att Igor måste flytta. Han menar att Igors mamma gör det av
själviska skäl. Vad tänker ni? Fundera över hur mycket ni tycker
att barn ska kunna få vara med och bestämma eller påverka viktiga beslut som en familj tar. I vilken utsträckning har de vuxna
skyldighet att lyssna på sina barn?

Ny i främmande land
Det är inte bara en geografisk distans och klimatskillnad mellan
det kylslagna Ryssland och det varma torra Israel. För Igor blir
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mötet med skolan en tuff utmaning trots att den välvillige rektorn
försöker presentera honom för den nya klassen med en uppmaning att de ska vara snälla och behandla honom som en ”vanlig”
människa. Några retstickor försitter inte en sekund att trakassera
honom så fort han har satt sig.
• Hur skulle ni beskriva de olika miljöerna och hur de kontrasterar varandra, Ryssland kontra Israel. Vilka är de största skillnaderna? Vilka olika färgskalor dominerar i respektive miljö? Leta
reda på kartan var Arkhangelsk och Hula Valley (Huladalen)
ligger och hur det ser ut där.
• Rektorn håller ett litet anförande om hur han själv en gång
var ny i klassen och hur han hade skämts för sina kläder som
inte var av rätt märken. Tycker ni att hans sätt att presentera
Igor fungerar? Skulle han ha kunnat göra på något annat sätt?
Fundera över hur ni tycker att en elev ska presenteras för nya
kamrater så att hen känner sig välkommen.
• Klassen är livlig och lektionerna ofta stökiga. Matteläraren har
inte riktigt greppet och märker inte att Igor hamnar i skottgluggen för elaka kommentarer och gliringar. Hur ser klassens mobbing av Igor ut? Hur tacklar han situationen? Hur agerar läraren
och sedan rektorn?
Språket är givetvis ett av de stora hindren för Igor som inte
talar hebreiska. Och det är upp till honom själv att hänga med
i undervisningen. Men hans bänkkamrat Veder, som för övrigt
är rektorns dotter, bryter tystnaden genom att fråga honom om
tranor. Hon har sett att han ritat dem i sitt block och tänker att
det kan få honom att vilja tala.
• Igor får ingen särskild språkhjälp för att hänga med i undervisningen. Hur tror ni att en bäst lär sig ett nytt språk? Som Igor
genom att försöka hänga med bäst en kan, eller genom att först
lära sig språket och sedan delta i den vanliga undervisningen?
Varför är det viktigt att kunna ett språk när en anländer till ett
nytt land?
•När kan en kalla ett land sitt ”hemland”?

• Veder försöker lirka med Igor genom att ta upp något som intresserar honom. Genom att gestikulera, förklara och uttala orden
försöker hon lära honom hebreiska. När börjar Igor att kunna
uttrycka sig på hebreiska? Hur skulle ni göra för att lära en ny
klasskompis ditt språk? Vilka knep kan en ta till?
• På vilket sätt hittar Veder och Igor varandra och hur utvecklas
deras vänskap? Hur behåller Igor sin kontakt med gamla vännerna? Hur muntrar de upp honom?
• Det finns också andra vuxna som kommer att betyda något för
Igor. Vilken roll spelar hans morbror Misha och den nya bekantskapen Eli för honom?
• Fundera över hur Igors ’tokiga’ idé blir ett projekt som enar
hela klassen. Vad lär de sig genom arbetet? Vilken plats tar Igor i
gruppen?

Tranor som förenar
Igor delar sin pappas stora intresse för tranorna. Det är också han
som driver idén om hemsidan för att andra ska kunna följa tranornas flygrutt via Internet. Men samtidigt som tranorna förenar dem,
är de också orsaken till att de måste skiljas åt.
• I filmens första bild ses Igor och pappan tillsammans. Sammansvetsade med fokus riktade på tranorna. Pappan vänder sin filmkamera mot sonen och betraktar honom genom den. Vad tycker ni
den bilden berättar om deras relation?
Berättelsen kommer att handla om tranornas flytt till sydligare
breddgrader. En resa som kanske bara hälften av ungarna överlever
och där även vuxna fåglar dukar under. Men deras resa kan också
ses som en parallell och symbolisk gestaltning av Igors familj och
deras splittring och resa till ett annat land. Och kanske som alla de
som idag tvingas fly från sina hem för att livet där blivit svårt.
• Tranorna skulle inte överleva i det iskalla Ryssland, och tvingas
riskera livet för att behålla livet. Fundera vidare över denna symbol av tranorna både som en dröm och ett hopp om ett bättre och
tryggare liv.
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Är det sant att tranor håller ihop parvis hela livet, undrar Igor.
Inte bara det, deras unge stannar med dem tills den är vuxen,
berättar pappan. Igor betraktar ett gammalt foto av sig själv som
bebis med mamma och pappa leende på var sida.
• Fundera över vad den bilden kan betyda för honom. Vilka
drömmar tror ni att han har för sin familj? På vilket sätt blir
fåglarna nästan som Igors familjemedlemmar? Hur ”överlever”
hans egen familj sitt uppbrott från hemlandet?
Filmens tranor blir både något som splittrar och förenar Igor och
hans pappa. De möts i studierna av fåglarna och eftersom pappan
finns där fåglarna finns blir fåglarna också Igors chans att få
träffa sin pappa. Samtidigt menar Igor att pappan själv är som en
fågel. Någon som måste röra på sig och inte kan stanna på samma
plats. Fundera över tranornas betydelse i filmen på flera plan.
• Vad blir tranornas förenande kraft, och på vilket sätt blir de ett
hinder i pappans och sonens relation?
• Tranors beteende och deras sätt att flytta och återvända har
fängslat människor långa tider. I Sverige samlas mängder för
att åse skådespelet med tranorna vid Hornborgasjön, en insjö i
Västergötland där de betraktas som vårens budbärare. Som mest
kan det röra sig om tjugofemtusen fåglar samtidigt. Ta gärna
reda på mer om tranan. I vilka länder finns den? Var är den
landskapsfågel i Sverige? Vilken symbolisk betydelse har den
haft och har i olika länder?
• Hur kan det kännas att flytta? Skriv en berättelse och måla en
bild om en tranas resa från en plats till en annan. Häng sedan
upp berättelserna i klassrummet så att eleverna kan läsa varandras historier.

Animation — en egen värld
Igor har nästan alltid sitt ritblock med sig. Favoritmotivet är inte
oväntat tranor. Men han är också skicklig på att teckna ansikten.
När han lämnar pappan ger han honom ett block där han ritat en
liten animation som rör sig om man bläddrar.

•Vad betyder tecknandet och hans ritblock för Igor?
•Enkla animationer i svartvitt dyker även upp på vissa ställen i
filmen. Som när de sitter i flygplanet på väg till Israel och Igor
drömmer sig bort. Fundera över var de här animationerna dyker
upp i filmen. Vad handlar de om och vad berättar de om Igor?
Hur tolkar ni dem?
•Vad kan man berätta genom animationer som kan vara svårt
att gestalta med vanliga skådespelare?
•Hur tycker ni att de tecknade inslagen fungerar i samspel med
den övriga filmen?
• Testa att göra en egen liten enkel animation likt Igors i blädderblocket. Två teckningar kan räcka för att skapa en rörelse.
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Tips på fördjupning
Filmer:
• Den långa resan (Caroll Ballard USA/Kanada,1997)
• Lejontämjaren (Manne Lindvall, Sverige, 2003)

PRODUKTIONSUPPGIFTER
Igor & the Cranes’ Journey (Israel, Tyskland, Polen 2012)
Regi – Evgeny Ruman
Producenter – Chilik Michaeli, Avraham Pirchi m fl.
Manus – Dita Guery, Eitan Londner
Medverkande:
Igor – Itai Shcherback
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Tanya – Ola Schur Selektar
Vered – Clil Arbel
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Eli – Gera Sandler
Tekniska uppgifter:
Längd – 94 minuter
Censur – ej granskad
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