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Manlighet och maskulinitet
Titta på klipp 1 

• Hur beskrivs manlighet i detta klipp? 

• Hur formas våra idéer om vad manlighet är? 

• Vilka konsekvenser kan det få om man ifrågasätter normer?

Merab och hans bror David har en varm relation, även om de småbråkar 
ofta. På sin bröllopsfest hör David några killar kalla Merab fjolla och 
strax hamnar han i slagsmål. Sönderslagen berättar han för Merab att han 
ville försvara dennes heder. 

• Hur representerar bröderna två olika sorters manlighet? 

• Vad kan Merab vinna på att bryta manliga normer? Vad riskerar han?

• Vad förlorar David på att inordna sig i den förväntade mansrollen?

KLIPP  1

Klipp 1
Källa: TriArt

https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/349623723
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Titta på klipp 2 

Samtalen i tjejernas respektive killarnas omklädningsrum både liknar varandra 
och skiljer sig åt. 

• Vad sägs i de olika rummen? 

• Hur är jargongen? 

• Vilka konflikter och strukturer kan man åskådliggöra genom att placera 
personerna just i omklädningsrummet? 

• Hur upplever ni att könsrollerna ser ut i Sverige i jämförelse med de som fil-
men beskriver? Likheter/olikheter?

KLIPP  2

Klipp 2
Källa: TriArt

https://vimeo.com/372603622
https://vimeo.com/372603622
https://vimeo.com/372603622
https://vimeo.com/372603622
https://vimeo.com/372603622
https://vimeo.com/349623723
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Dans och kroppsspråk i en patriarkal kontext
Titta på klipp 5 

• Vad händer i denna, filmen sista, scen? Hur reagerar lärarna? 

• Vad har Merab uppnått när han vänder sig om och lämnar rummet? 

• Vad upplever ni att det symboliserar att han låter den traditionella kappan 
falla efter dansens slut?

• Hur upplever ni att Merabs kroppsspråk förändrats efter att Irakli kommit in i 
hans liv?

En specifik och universell kärlekshistoria
Förbjuden kärlek i kamp mot fördomar och intolerans är ett beprövat filmiskt 
grepp. 

• Varför ter sig den omöjliga kärleken, eller kärlek med förhinder så 
romantisk?

KLIPP 5

Klipp 5
Källa: TriArt 

https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603375
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• Hur arbetar filmen med ljussättning och färger? Hur går de ihop med Merabs 
sinnestillstånd? Vilken känsla uppstår i kontrasten mellan något väldig slitet, 
gammalt och smutsigt och denna ljussättning?

• Finns det några filmklichéer filmen anammar och andra som den bryter mot?

Tradition och religion i en globaliserad värld 
 • Hur ser vi det gamla och nya mötas i filmen? Hur anpassar ungdomarna sig 
till det livet? Vad drömmer de om?

Den homofoba miljön bidrar till att göra Merabs och Iraklis kärlek svårare.
 
• Hur arbetar filmen med den underliggande känslan av hot?

• Hur tror ni att film som medium kan bidra till en större öppenhet kring frågor 
som rör sexualitet och identitet? Kan ni nämna några exempel på filmer som 
har vidgat era egna perspektiv?

Foto: Anka Gujabidze

https://vimeo.com/372603375
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se

Om dans

Saturday night fever  
(regi: John Badham, USA, 1977)

Flashdance 
(regi: Adrian Lyne, USA, 1983)

Dirty Dancing 
(regi: Emile Ardolino, USA, 1987)

Dancer 
(regi:  Steven Cantor, Storbritannien, 2016)
Dokumentär om den ryske dansaren Sergei Polunin.

Filmer med Hbtq-tema

Brokeback mountain 
(regi: Ang Lee, USA, 2005)
Läs filmhandledningen här

Fucking Åmål 
(regi: Lukas Moodysson, Sverige 1998)
Läs filmhandledningen här

Hjärtslag 
(regi: Xavier Dolan, Kanada 2010)

Moonlight 
(regi: Barry Jenkins, USA 2016)
Läs filmhandledningen här

The miseducation of Cameron Post 
(regi: Desiree Akhavan, USA, 2018)
Läs filmhandledningen här

God’s Own Country 
(regi: Francis Lee, Storbritannien, 2017)

Om manlighet och machokultur

Leslie brinner (regi: Stefan Berg, Sverige, 2018)
Filmhandledning skriven i samarbete med MÄN för 
jämställdhet
Läs filmhandledningen här

UR Skola 
Livet som macho
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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. 
https://www.filminstitutet.se/skolbio

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/filmhandledningar/brokeback-mountain/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/filmhandledningar/fucking-amal/
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https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/filmhandledningar/the-miseducation-of-cameron-post/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/filmhandledningar/leslie-brinner/
https://urskola.se/Produkter/198740-PK-mannen-Livet-som-macho
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/om-att-boka-skolbio/

