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Rekommenderad för årskurs 4 - 6
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Binti

Tolvåriga Binti drömmer om att bli en känd vloggare. 
Även om hon har många följare är verkligheten bakom 
kameran en helt annan. Binti och hennes pappa lever 
som papperslösa, i ständig oro för att bli tagna av polisen. 
När Binti av en slump möter jämngamla Elias uppstår 
en vänskap där de hjälper varandra att förverkliga sina 
drömmar. Binti är en varm film om att våga drömma och att 
vara öppen inför det okända. 
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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 mellan årskurs 4 och 6, är just en rekom-
mendation. Man väljer själv om man vill ta upp ett eller 
flera teman ur frågeställningarna och/eller om man kan 
viga mer tid till fördjupning och närstudier av själva 
filmmediet. Du känner dina elever bäst och vet vad som 
kan vara relevant och intressant just för dem. Med den 
här handledningen kan man även använda klipp ifrån 
filmen för att ha ett tydligare underlag och stöd för 
minnet. 

Filmen och läroplanen
Binti är en film som är lika delar underhållande och 
rolig i sitt filmiska uttryck, samtidigt som den inte väjer 
för att gestalta brännande frågor om migration och 
barns rättigheter. Filmen kan användas i undervisning-
en inom ramen för bild och samhällskunskap för att 
bidra till att uppnå målen i dess centrala innehåll.  
 
Inom bildämnet lyder formuleringen: “Genom under-
visningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommu-
nicera med bilder för att uttrycka budskap, undersöka 
och presentera olika ämnesområden med bilder, och 

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll 
och funktioner". 
 
Inom samhällskunskapen kan filmupplevelsen och den-
na handlednings diskussionsfrågor bidra till att:
“reflektera över hur individer och samhällen formas, 
förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska 
lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 
perspektiv”. 

Före filmen
Innan ni ser filmen kan ni läsa på om det utrotningsho-
tade giraffdjuret Okapi så att eleverna får koll på vad det 
är för djur som Elias är så engagerad i att rädda.  
Ni kan även titta på en karta och lokalisera Belgien och 
Kongo-Kinshasa för att få grepp om Bintis båda hem-
länder. 

• Vilka språk pratas i de olika länderna? 

• Hur många invånare bor där? 

• Hur ser deras flaggor ut? 

Handling
Filmen inleds med att huvudpersonen Binti står fram-
för kameran och spelar in ett avsnitt till sin vlogg. Hon 
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tackar sina tittare för att hon äntligen har nått 1000 
följare. Hon berättar att hennes dröm är att bli lika stor 
som influenceridolen Tatyana som har hundra gånger så 
många följare. 

Sedan får vi se Binti hemma i det kollektiv där hon bor 
med sin pappa Jovial och andra familjer. Plötsligt gör 
polisen ett oanmält besök och Binti och hennes pappa 
flyr därifrån. De saknar uppehållstillstånd och polisen 
vill skicka tillbaka dem till Kongo-Kinshasa varifrån de 
flytt. De flyr till skogen där de kommer ifrån varandra. 
Binti hittar en träkoja där hon träffar den jämnåriga Elias 
som gömmer sig där efter att ha bråkat med sin mamma 
Christine. I kojan har han även sin Rädda Okapin-klubb.

Jovial och Christine stöter ihop med varandra i samband 
med att de letar efter sina barn. Tillsammans går de hem 
till Elias för att plåstra om hans mamma som skurit sig 
i samband med letandet. Väl hemma hos Elias umgås 
barnen och blir vänner. Binti sover över och visar Elias 
sin vlogg. De kommer överens om att Binti ska hjälpa 
honom att starta en Rädda Okapi-vlogg.

Dagen efter upptäcker Elias att Juvial har sovit i träko-
jan i skogen i brist på att ha någonstans att ta vägen. Eli-
as lovar att inte avslöja något för Binti och tillsammans 
går de tillbaka till Elias hus. 

Binti och Elias spelar in och visar sin Rädda Oka-
pin-film för Christine och Juvial. När Christines svär-
son Farid kommer på besök grips Juvial av panik och 

springer därifrån. Farid är polis och Juvial tror att han 
har kommit för att deportera dem. Mot Juvials vilja 
avslöjar Binti för Christine och Elias hur det ligger till. 
Christine erbjuder dem att bo hos henne tills de hittar en 
lösning. 

Tillsammans bestämmer de sig för att arrangera en 
dansshow för att samla ihop pengar till Rädda 
Okapin-klubben. De lär sig en danskoreografi och 
Christine, som arbetar som designer, fixar kostymer 
medan Jovial gör flyers som de delar ut i grannska-
pet. Dansshowen blir en stor succé men avbryts av att 
polisen kommer dit och arresterar Juvial och Binti. Det 
visar sig att Christines svartsjuke pojkvän ringt och 
avslöjat dem. Juvial och Binti förs till ett förvar i väntan 
på deportation. På väg till flygplanet försöker Binti slita 
sig loss från polisen men misslyckas vilket leder till att 
de båda tvingas ombord. Plötsligt kommer även Elias 
och Christine ombord, de har använt pengarna från 
dansshowen till att köpa flygbiljetter. Inne i planet börjar 
Elias filma och livesända på Bintis vlogg-kanal där Binti 
vädjar om hjälp från sina följare. Trots att de fortfarande 
saknar papper blir de avsläppta från planet. I filmens 
slutscener får vi se att Christine och Juvial har blivit till-
sammans och att Binti, till publikens jubel, medverkar i 
sin idol Tatyanas show. 

Klipp 1 
Källa: FilmCentrum

KLIPP 1

https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
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Filmens form och innehåll

Elias och Bintis vänskap
Titta på klipp 1, klipp 2 och klipp 3 för att bli påminda 
om hur Binti och Elias presenteras. Gör sedan enkla 
karaktärsanalyser för att fördjupa er i hur filmen väljer 
att presentera dem. Börja övningen med att låta eleverna 
reflektera över frågorna individuellt. De kan skriva ned 
sina svar för att sedan diskutera dem antingen i små-
grupper eller helklass. 

Titta på klipp 1 - Vem är Binti? 
• Hur skulle ni beskriva Binti som person utifrån det här 
klippet? Vad får vi lära oss om henne? Hur bor hon? Vad 
får vi lära oss om hennes pappa?  Vilka färger används 
för att reflektera hennes personlighet? Vilka kamera-
vinklar används? Hur är scenen klippt? 

Titta på klipp 2 - Vem är Elias?
• Vad är det första vi lär oss om Elias? Hur ser hans 
familjerelationer ut? Hur skulle ni beskriva honom? Ver-
kar han glad/ledsen? Utåtriktad/lågmäld? Hur bor han? 
Vilka färger används för att förstärka hans person? Finns 
det någon skillnad i hur hans presentation är klippt i jäm-
förelse med Bintis?  Jämför exempelvis antalet klipp.

• Trots att Elias och Binti är rätt olika utvecklas en stark 
vänskap mellan dem. På vilket sätt är de olika tycker ni? 
Vad är det som gör att de dras till varandra? På vilket sätt 
hjälper de varandra? 

• Känner ni någon som är väldigt olik er? Vad är det som 
gör att ni och den kompisen dras till varandra trots era 
olikheter? 

Vloggdrömmar, rörliga och dokumentära bilder 
I Binti skildras rörliga bilder som en del av barnens var-
dag. Binti använder sin kamera för att skapa innehåll till 
sin vlogg och drömmer om att bli en vlogg-kändis. Elias 
är till en början inte lika förtjust i sociala medier men 
blir inspirerad av Bintis övertygelse om hur en vlogg kan 
hjälpa hans Rädda Okapin-klubb. 

KLIPP 2

KLIPP 3

Klipp 2 
Källa: FilmCentrum

Klipp 3 
Källa: FilmCentrum

https://vimeo.com/372603548
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412290536/e3c4173374
https://vimeo.com/412287303/55011be68b
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412290536/e3c4173374
https://vimeo.com/412290536/e3c4173374
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/412288970/1e6f13d1d3
https://vimeo.com/392485056/d288d192bd
https://vimeo.com/392485056/d288d192bd
https://vimeo.com/412290536/e3c4173374
https://vimeo.com/412290536/e3c4173374
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• Titta på de olika klippen och diskutera hur filmen visar 
kamerans och den rörliga bildens mångsidighet. Utöver 
två klipp från filmen finns ett tredje klipp från youtube 
som är intressant att diskutera i jämförelse med filmen. 
I avsnittet Tips på fördjupning i denna handledning, kan 
ni få tips på vidare läsning om skillnaden mellan 
fiktions- och dokumentärfilm. 

Titta på klipp 3 - Rädda Okapin-filmen. 
• Vilka olika tekniker (live, action, animation, stop-
motion) har Binti och Elias använt för att göra filmen? 
Hur skulle ni beskriva filmen som Binti och Elias har 
gjort? Vad får tittarna lära sig om Okapin? 

Titta på klipp 4 - Elias livestreamar.
Klippet visar hur kameran kan användas för att skapa 
motstånd mot orättvisor. 

• På vilket sätt skiljer sig det här klippet från Rädda 
Okapin-filmen i hur det belyser orättvisor? Vilka olika 
känslor väcker klippen hos er? 

Titta på klipp 5 - Elin Erssons aktion mot en deportation. 
• Det här klippet genererade mycket uppmärksamhet i 
svensk media 2018 när en kvinna använde civil 
olydnad för att förhindra att en annan person på det 
flygplan hon befann sig skulle deporteras till Afghanis-
tan. För att livesända sin politiska aktion använde hon 
kameran i sin telefon.

 • Titta på klipp 4 och klipp 5 och jämför hur tilltalet 
skiljer sig mellan fiktions- och dokumentärfilm. 

Bintis stora idol är vloggaren Tatyana. 
• Diskutera det samtida fenomenet vloggare. Följer ni 
några vloggare? Vad är det som gör just dem intres-
santa? Varför är det viktigt hur många följare man har? 
Finns det något med vloggar/influencer-kulturen som ni 
är kritiska mot? 

• Be eleverna spela in varsin kortfilm på cirka en minut 
om något som intresserar dem. Det kan vara en film om 
deras favoritdjur, ett klipp om någon förändring de vill 
se i samhället och så vidare. De kan själva välja ämne. 

KLIPP 4

Klipp 4 
Källa: FilmCentrum

Klipp 5 
Källa: Youtube

KLIPP 5

https://vimeo.com/412290536/e3c4173374
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://vimeo.com/412291402/31c27b58a6
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
https://www.youtube.com/watch?v=DHz4ZGgO53U
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Om ni inte har möjlighet att göra film så kan ni göra 
plakat/affischer på samma tema. 

Att vara på flykt och barns rättigheter 
Barnkonventionen har antagits som lag i Sverige. Det 
innebär att svenska staten inte har rätt att neka barn 
mänskliga rättigheter. Ändå är det många barnrätts-
experter som uttryckt att Sverige brister i att tillämpa 
barnkonventionen. Bland annat när det gäller barn som 
har flytt. Binti och hennes pappa har flytt ifrån Kongo-
Kinshasa till Belgien men riskerar att bli utvisade. 

Att leva i konstant rädsla för att polisen ska utvisa en 
skapar en vardag där den som är på flykt aldrig riktigt 
känner sig säker eller trygg. Detta skildras i några scener 
i Binti. 
(Om du som pedagog vet att det finns elever i klassen 
som har erfarenheter av flykt kan det vara bra att känna 
av med dem ifall det känns okej att göra övningen med 
resväskan i uppgiften nedan.) 

En av de saker som gör Binti till en intressant film är att 
den visar att flickan Binti inte bara är ett offer för flykt 
eller “bara” en tjej med vlogg-drömmar. Hon gestaltas 
som en mångfacetterad person med rätt till både glädje 
och sorg. 

Läs igenom barnkonventionen (se länk under Tips på 
fördjupning) 
• I vilka scener berövas Binti sina rättigheter utifrån 
ovanstående artiklar? Vilken scen minns ni starkast? 
Vilka känslor väckte det här temat i filmen? 

Titta på klipp 6 - Polisen kommer 
I det här klippet får vi se hur Binti och hennes pappa 
sitter och äter middag. På några få sekunder förändras 
situationen till ett hot om att bli utvisade. Binti springer 
tillbaka för att hämta sin telefon. 

• Varför tror ni att det är så viktigt för Binti att ta med 
telefonen? 

Föreställ er att ni och er familj skulle behöva lämna ert 
hem för att ni måste fly. 
• Vilka saker skulle ni ta med er i sådana fall? 

Om vi ser till invandrings- och utvandringshistoria i 
Sverige så har det funnits olika anledningar till varför 
folk flyr. 

• Ta reda på vilka anledningar som är de vanligaste till 
att människor är på flykt i världen just nu. Ni kan bland 
annat hitta information om det genom Migrations-
verket och FN:s flyktingorganisation UNHCR. 

Klipp 6
Källa: FilmCentrum

KLIPP 6

https://www.youtube.com/watch?v=vHcDG6K2X3U
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/412292234/255575947a
https://vimeo.com/372603375
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/372603724
https://vimeo.com/412292234/255575947a
https://vimeo.com/412292234/255575947a
https://vimeo.com/412292234/255575947a
https://vimeo.com/412292234/255575947a
https://vimeo.com/412292234/255575947a
https://vimeo.com/412292234/255575947a
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se 

Andra filmer med tema migration:
Förortsungar (regi: Ylva Gustavsson och Catti Ede-
feldt, 2006 )
En berättelse från vår tids förorter med ett gäng barn 
som kämpar och solidariserar sig med Amina, en 
flicka som råkat i kläm i myndighets-Sverige. 
Läs filmens handledning. 

Idol (regi: Hany Abu-Assad, 2016)
Filmen bygger på den sanna historien om palestinske 
Mohammad Assaf från Gaza som med falskt visum 
tog sig över gränsen till Egypten för att delta i ut-
tagningarna till arabiska Idol 2013 och slutade som 
segrare för hela tävlingen.
Läs filmens handledning. 

Film med tema djurrätt:
Giraffada (regi: Rani Massalha, 2013) 
En gripande berättelse som bygger på verkliga 
händelser i början av 2000-talet då en giraff på ett 
palestinskt zoo dödades i ett bombanfall och lämnade 
kvar sin deprimerade partner. Det är en film om kärlek, 
frihet och mod – och om hur det kan vara att växa upp 
i ett av världens mest konfliktfyllda områden.
Läs filmens handledning. 

Fördjupning om om influencers/sociala medier: 
I UR- programmet “Bella loggar in” får vi möta olika 
influencers som berättar om hur de förhåller sig till 
reklam, källkritik och den mediala offentligheten.

Läs
I kapitlet “Dokumentärfilm” i antologin Introduktion till 
filmpedagogik - Vita duken som svarta tavlan (red: 
Malena Janson, 2016) kan du läsa mer om skillnader 
och likheter mellan spelfilm och dokumentär-film. 

Barnkonventionen
Prioritera artiklarna 16, 22 och 30. 

Migrationsverket

UNHCR
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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

ttps://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/forortsungar/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/idol/ 
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/giraffada/
https://urplay.se/program/203820-bella-loggar-in-angelica-blick-om-livet-som-influencer
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/barnkonventionen-kort-version/
https://www.migrationsverket.se/
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/om-att-boka-skolbio/

