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Gabi, mellan åren 8 och 13
Genom pepparkaksbak, födelsedagar, skoldagar och 
pepparkaksbak igen följer vi Gabi mellan 8 och 13 års ålder. 
Precis som andra unga försöker hon att hantera vardagsliv, 
familjekonstellationer och flytten till en annan stad. 
Samtidigt vantrivs hon i de trånga könsroller som utgör 
norm i samhället. 

I filmen delar Gabi med sig av sina funderingar på ett 
öppenhjärtigt, modigt och odramatiskt sätt. Hon vill ju 
bara vara sig själv. En till synes enkel önskan. En mänsklig 
rättighet. 
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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. Du väljer själv om du vill ta upp ett eller 
flera teman ur frågeställningarna och/eller om du vill 
viga lite 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 du även använda klipp 
ifrån filmen för att ha ett tydligare underlag och stöd 
för minnet.

Filmen och läroplanen

Film i undervisningen kan hjälpa dig att uppnå både 
kursmål och värdegrundsmål, samtidigt som den främ-
jar elevernas filmkunnighet och därmed färdigheter de 
behöver som demokratiska medborgare. 

Värdegrundsarbetet och att alla elever ska få utveckla 
sin identitet är centralt i läroplanerna: Skolan ska för-
medla de värden som uttrycks i barnkonventionen och 
uppgiften är att ”låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart”. Att bearbeta Gabi, mellan åren 8 och 13 i 
undervisningen kan hjälpa eleverna att nå värdegrunds-
målen utan att blotta sig själva. 

Eleverna får genom mötet med filmens teman, genus, 
identitet och familj, möjlighet att utveckla sitt språk, 
sin empati och sin identitet. Genom att samtala om 

Gabis och hennes kompisars känslor kan de få förståelse 
för sig själva och omvärlden och få insikter tillsammans i 
klassen. 

Skolan har ett ansvar att ”synliggöra könsmönster som 
begränsar elevernas lärande, val och utveckling” och att 
bidra till elevernas förståelse för hur olika föreställningar 
kring vad som är kvinnligt och manligt kan påverka livs-
villkor och möjligheter. Tänk om Gabi skulle slippa kämpa 
med känslan av att vara malplacerad och fel? Alla ska ha 
samma rättigheter och möjligheter oberoende av könstill-
hörighet.

I ämnet svenska (åk 4-6, Lgr11) ingår ”strategier för att 
förstå och tolka texter från olika medier samt att urskilja 
texters budskap, både de uttalade och sådant som står mel-
lan raderna”. I denna handledning får eleverna också öva 
på att skriva olika typer av texter och anpassning av dessa 
samt att skapa texter ”där ord, bild och ljud samspelar”. Att 
diskutera filmen och dess frågeställningar övar också elev-
ernas färdigheter att argumentera och att uttrycka ”känslor, 
kunskaper och åsikter”, ”nyanser och värdeladdning”.

Handling
Filmen börjar i slutet av berättelsen då Gabriella Jude 
Fletcher, Gabi, är 13 år.  Med vackra stilistiska naturbilder 
i skymningen ger hon ett tydligt budskap till sitt framtida 
jag: Sluta aldrig spela fotboll även om det är jobbigt, var 
dig själv även om du är annorlunda och sluta oroa dig för 
vad andra tycker. 

Sedan börjar vi från från början - när Gabi är åtta år och 



gillar lego. Hon bor i Stockholm med sin mamma Tracy, 
som kommer från England, och sin bonuspappa Tho-
mas. Hon funderar mycket på hur en person ”ska vara” 
och vad andra ser som ”normalt”. Gaby känner sig 
varken hemma i tjej eller kill-boxarna och hon tycker 
inte det finns tjej och killsaker. Det tycker dock kompi-
sarna, utom bästisen Henry, som inte verkar döma Gabi. 
Han tycker även att tjejer och killar borde få vara med i 
samma fotbollslag – tröstande ord i sammanhanget. 

Gabi och Henry gillar att spela dator/konsolspel tillsam-
mans. De spelar Sims och gör sina egna avatarer. Gabi 
gör en man med skägg och de diskuterar om han ska 
ha sexpack på magen. De grimaserar åt resultatet och 
tycker det är ”äckligt”. Gabi tror att det är något många 
vill ha för att imponera på andra – ”Är det inte fånigt?” 
funderar hon. Man måste ju inte ha det!

Thomas från Dalarna bestämmer lite grann över Gabi, 
men inte lika mycket som hennes mamma. Vid flera 
tillfällen blir Gabi irriterad på Thomas och skriker att 
han inte är hennes pappa. Gabi har aldrig träffat sin 
pappa, men funderar mycket på honom. Hon vet att han 
heter Paolo och bor i Italien. Under åren vi följer Gabi 
gör hon flera försök att tala med sin mamma om sin 
pappa men hennes mamma blir mest irriterad och tycker 
avfärdar henne. 

Familjen bestämmer att de ska flytta till Dalarna på 
grund av Thomas jobb. Gabi berättar detta lite i förbi-
farten för Henry som tydligt uttrycker sin besvikelse. 
I Henry har Gabi haft någon som inte dömer och som 
tycker om att göra samma saker som hon. Att byta 
lägenheten i Stockholm mot radhuset i Dalarna blir 
tufft för Gabi som redan känner att hon inte passar in. 

Kompisarna är kvar hemma i Stockholm och det är svårt 
att hitta nya, ”alla har redan vänner”, säger hon. Gabi kän-
ner sig också utanför i familjen, där hon inte får vara med 
och bestämma då alla andra gillar Dalarna. Hon planerar 
att rymma men löper inte linan ut. Efter några månader av 
kämpande med att få kompisar i Dalarna lär Gabi känna 
Jasin, vars föräldrar är från Tunisien och Palestina. Han be-
rättar om sina många flyttar och att han också har svårt att 
hitta vänner. Det blir början på en lång vänskap och genom 
Jasin får Gabi en ingång till att bli en i gruppen.  

En röd tråd genom filmen och Gabis uppväxt är vikten av 
en frisyr hon trivs i. Redan som åttaåring drömmer hon om 
en Robin van Persies-frisyr, ”men jag fick Emma Watsons 
hår” säger hon ironiskt. Hennes mamma vill inte att hon 
ska ha för kort hår, helst inte ovanför öronen. Men dagen 
då hon går till frisören och trotsar mamma blir avgörande 
för Gabi, stolt går hon hem och känner sig ”som en annan 
person”. 

Ju äldre Gabi blir, desto mer handlar hennes tillvaro om 
puberteten och hur kroppen förändras, något som hon inte 
är trygg med alls. Några i klassen har kommit in i puber-
teten och hon gillar inte att kroppen blir mer kvinnlig, att 
brösten börjar växa och styvpappans skämt kring födelse-
dagspresent och att ”det kanske är din första BH” hjälper 
inte. Men mamma Tracy har sagt att de är väldigt små när 
de först kommer vilket tröstar Gabi. Hon funderar också 
mycket kring mens, vilket nog de flesta gör i den åldern. 
”Jag kan bli nästa offer”, säger hon halvt på allvar, halvt på 
skämt. Senare i filmen berättar hon att hon haft ont i magen 
och att hon fått mens, men att det inte blev så dramatiskt. 
”Man är typ vuxen nu” säger hon. 

Filmen slutar där vi började – med Gabis brev till sig själv. 
Hon skriver att hon inte vet om hon är straight, lesbisk eller 
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bi. Hon har inte varit ihop med någon, men är kär. Hon är 
bara rädd att säga något till den personen. 

Före filmen
För att kunna gå på djupet med filmupplevelsen och filmens 
teman underlättar det om eleverna har förförståelse om fil-
mens teman, budskap och kontext. Nedan hittar du övningar 
att göra med eleverna innan ni tittar på filmen. Ni kan välja 
att göra alla övningar eller plocka ut dem som passar just er 
grupp bäst. 

Filmens form och innehåll
Filmens kontext: Normer
För att kunna reflektera under filmens gång underlättar det 
om eleverna förstår vad normer är och varför de finns. 

Från det att vi är barn får vi lära oss olika typer av ”nor-
mer”, oskrivna regler om vad som anses vara det ”normala” 
i en grupp. De kan styra hur vi agerar i olika situationer men 
också hur vi uppfattar oss själva. Dessa normer kan vara 
svåra att sätta fingret på, eftersom de framstår som naturliga 
för oss. Att tillhöra en norm är nästan alltid lättare än att inte 
göra det. Normerna förändras ofta beroende på tid, plats och 
kultur. 

Vissa normer är bra och viktiga för att skapa gemenskap och 
hjälper oss människor att leva tillsammans. Till exempel att 
komma i tid, ha kläder på oss när vi träffar andra eller stå i 
kö för att betala. Andra normer kan begränsa oss eller få oss 
att må dåligt eller till och med inskränka våra mänskliga rät-
tigheter. Om vi passar in i normen får vi belöningar genom 
att andra accepterar oss eller att vi får makt. Vi slipper bli 

ifrågasatta eller diskriminerade. Om man däremot hamnar 
utanför normen kan man uteslutas ur gruppen eller blir för-
löjligad och hånad. Man får inte samma respekt eller makt. 
Det är vi människor som skapar normer, så det är också vi 
som kan förändra dem. 

Genusnormer
Beroende på vilket kön vi har har vi också olika för-
väntningar. Till exempel är vissa egenskaper, beteenden, 
kroppsformer förknippade med att vara tjej eller kill liksom 
vissa beteenden, kläder eller intressen. Dessa föreställning-
ar är också bundna till vår kultur, till exempel idén om att 
flickor ska ha rosa och pojkar blått eller att tjejer inte kan 
köra bil och killar inte kan sy. Om en stereotyp är sann eller 
inte beror på vem du är. Några stereotyper kanske stämmer 
in på dig och vissa inte. Dessa normer kan styra vilka yrken 
du som tjej eller kille anses lämpad för. I vissa länder är det 
till exempel otänkbart att en man är sjuksköterska och en 
kvinna läkare. 

Heteronormen är en av de starkaste och mest grundläg-
gande normerna i vårt samhälle. Den handlar om att tjejer 
och killar förväntas vara olika, att man måste vara antingen 
kille eller tjej och att det "naturliga" är att tjejer bli kära i 
och attraherade av killar och tvärtom. Det finns också star-
ka normer som ger människor olika fördelar beroende på 
hudfärg, funktionsförmåga och klassbakgrund.

• Hur lär vi oss normer och av vem?

• Kan något vara en norm i en grupp/sammanhang men inte 
i en annan? Till exempel vad då?

• Varför är en del normer viktigare för en del än andra?
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• Vilka normer speglar orättvisa och ojämlika förhållan-
den i samhället?

• På vilket sätt kan det vara svårt att förändra normer?

• Har ni exempel på normer som förändrats över tid?

• Har ni förslag på rollfigurer/personer i böcker, filmer, 
tv-spel, sociala medier som visar mod och går sin egen 
väg? 

Undersök under en vecka vad killar och tjejer gör på ras-
terna. Diskutera vad ni har kommit fram till och varför 
det är så? Finns det könsstereotyper? Om ja, finns det 
individer som bryter mot könsstereotyperna? Vad händer 
då? Eller är det glädjande nog svårt att hitta könsstereo-
typa inslag?

• Går det säga att något är typiskt för tjejer och killar?

Titta tillsammans i leksakskataloger och underök om 
ni kan hitta mönster/normer vilka leksaker som v'nder 
sig till vilket kön. Finns det någon speciell färg som är 
bunden till vissa leksaker? Hur presenteras leksakerna? 
Diskutera fynden tillsammans. Kanske hittade ni inget 
könsbundet alls. 

Titta exempelvis på de sidor som visar dockor.

• Vilka färger dominerar på sidorna?

• Vilka prylar finns med på bilderna (vid sidan av huvud-
produkten)?

• Vilket kön har dockorna?

• Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambil-
derna?

Gör sedan samma sak med de sidor som visar fordon. 

• Kan ni dra några slutsatser utifrån detta?

Jobba i grupper och ta reda på vad det fanns för könsnor-
mer i olika epoker. Använd uppslagsverk, internet eller 
intervjua någon ni känner. Ni kan till exempel titta 
på 1600-talet, 1850-talet, 1910-talet, 1960-talet eller 
1980-talet. Fanns det normer för hur tjejer respektive kil-
lar skulle se ut och agera? Fanns det tjej- resp kill-färger? 
Fanns det särskilda kläder för respektive kön? Vad fick 
man jobba med utifrån ett könsperspektiv, etc? Fanns 
det skillnader i sociala grupper/klasstillhörigheter? Gör 
en affisch som visar det ni hittat och presentera för era 
klasskompisar. 

Rörliga bilder och andra medier är med och både skapar 
normer och befäster och upprätthåller normer. Därför 
behöver vi öva på att upptäcka dem och ifrågasätta vad 
och hur vi ser. 

Inledningen: Gabi, mellan åren 8 till 13
Titta på klipp 1 som utgör inledningen av filmen och 
också kallas dess anslag. Denna del i en film ska ge oss 
en känsla för vad filmen handlar om och göra oss nyfikna 
att se mer. 

• Hur ser ljuset ut?

• Vad hör ni för ljud?

• Hur rör sig kameran?

• Vad får ni för känsla av klippet? Vad är det som gör att 
ni får den känslan?

• Vad är det som händer? Är det några människor med? 
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Vad får ni för bild av den/dem? 
Vad gör den/de? 

Se klippet igen och fokusera på vad som sägs:

• Vad ger Gabi för råd till sitt framtida jag?

• Vad tror ni att hon har varit med om på vägen dit?

• Vad tror ni filmen kommer att handla om?

Efter filmen
• Skriv ett låtsas-sms till Gabi med dina första tankar 
efter filmen! Om ni vill, dela med er i grupper/klassen. 

• Innan filmen såg ni dess anslag och funderade över 
vad filmen kommer att handla om. Stämde dessa tankar? 
Vilka stämde/stämde inte?

• Vilket är filmens budskap? Vad handlar den om? Det 
kan vara många olika saker och eftersom vi är olika kan 
det vara olika vad vi tar med oss. Det finns inget rätt 
eller fel!

• Beskriv Gabi. Vem är hon? Hur ser hennes familj ut? 
Vad drömmer hon om? Vilka svårigheter möter hon?

• Är det några av dessa svårigheter som kan kopplas till 
att komma in i puberteten och bli vuxen?

• Hur upplever Gabi att flytta till en ny stad och byta 
skola och lämna alla vänner hemma?

• Hur ser Gabis situation ut i när hon börjar fyran? 

• Hur förändras Gabis situation under mellanstadiet?

• Vilka normer berör filmen? 

• Vem/vilka i filmen får stå för det ”normala” när det gäller 
dessa normer?

• Vem/vilka är den som bryter dessa normer? Vad händer 
med den/dem?

Filmens form och innehåll
Att få vara sig själv – identitet och normer
”Tjejgrejor och killgrejor finns inte” – Gabi 

Könsidentiteten är en persons innersta känsla av att vara 
antingen kille, tjej eller båda samtidigt eller inget av det. 
Alla har en könsidentitet. Könsidentiteten kan vara samma 
eller något annat än det kön som kroppen har. 
I vår kultur är det ofta vanligt att vuxna tänker att pojkar 
ska leka med bilar och tjejer ska ha rosa och klänningar. 
Eller? Gabi i filmen upplever att det är snäva ramar, att 
många vill att alla som är av ett kön ska ha på sig vissa 
kläder eller gilla vissa saker. Hon upplever andra som 
robotar.  

• Vilka situationer stöter Gabi på i filmen där hon bryter 
mot normen för vad killar och tjejer ska göra och bete sig?

• Vem/vilka i Gabis omgivningen tycker att hon ska vara 

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

Bild:  Doc Lounge



annorlunda? Vem/vilka accepterar henne som hon är?

”De är typ som robotar i skolan. De är som om dom inte 
tycker om att folk är olika”. 
– Gabi

Redan i filmens första scener reflekterar Gabi kring sig 
själv i förhållande till kompisarna och deras normer. En 
röd tråd genom filmen är vikten av en frisyr Gabi trivs i 
och identifierar sig med. Hennes mamma vill att hon ska 
ha långt hår, men hon själv drömmer redan som åttaår-
ing om en Robin van Persies frisyr. ”Men jag fick Emma 
Watsons hår", säger hon ironiskt. Steg för steg närmar 
hon sig det hon själv vill och till slut struntar hon i sin 
mammas instruktioner och går till frisören. Frisören be-
möter henne respektfullt och odramatiskt. Gabi uttrycker 
stundtals osäkerhet, men frisören ger henne små knuffar 
som gör att hon vågar uppfylla sin dröm. 

Titta på klipp 2 där Gabi klipper sig kort mot sin mam-
mas instruktioner.

• Hur känner sig Gabi här?

• Hur bemöter frisören Gabi?

• Vad vill filmskaparen säga med bilden på en nyklippt 
Gabi i naturen innan hon går hem?

• Hur reagerar följande personer på Gabis nya frisyr?
-Thomas?
-Mamma Tracy?
-Klasskompisarna?

• Varför tror ni att det är så viktigt för Gabis mamma vad 
Gabi har för frisyr?

• När Gabi kommit hem gör hon en ny Sims-avatar. Varför 
tror ni att filmskaparen väljer att ta med det klippet? Får vi 
veta något om Gabi där?

Gabi och hennes kompisar spelar mycket datorspel, bland 
annat Sims. Där gör de sina egna avatarer och skapar olika 
personligheter. Vuxenvärlden ser ibland ner på konsol- 
och datorspel på olika sätt, men kan dessa spela en roll i 
ungdomars identitetsskapande?

• På vilket sätt kan dessa typer av spel och spel-avatarer 
vara av vikt när vi växer upp och ska hitta vår identitet?

Kärlek och normer
Ju äldre Gabi blir, desto mer tänker hon på kärlek och sex 
och normer som följer med det. Hon antyder att hon är kär 
i någon av samma kön och därför känner att hon inte kan 
uttrycka det till den personen. I klipp 3 sitter Gabi ensam 
på sitt rum och uttrycker personliga och intima tankar. 
Kameran är nära henne och stundtals nära hennes ansik-
te. Hon är öppen och uppriktig men verkar stundtals lite 
generad över sina funderingar. 

Titta tillsammans på detta klipp och diskutera tillsam-
mans.

• Vad har Gabi för problem/dilemma här? Vad känner 
hon?

• Tror ni att de andra i klassen har samma problem/dilem-
ma? 
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• På vilket sätt förstärker bilderna och kameran det Gabi 
känner?

• Vad kan vi som klass/grupp i samhället göra så att de 
som har samma problem som Gabi får det lättare? 

Gabi säger att det nog är lättare som kille till exempel 
om man blir kär i en tjej. 

• Hur tror ni att Gabi tänker kring detta?

• Håller ni med?

• Hur kan man visa någon annan att man är kär i den 
personen? 

Övning i engelska
– för äldre elever/elever med stora kunskaper i 
engelska

Titta på denna intervju med influencern och Youtubern 
Gigi Gorgeous, en superkänd influencer som först kom 
ut som homosexuell, sedan som transperson. 

• What was difficult for Gigi in her transitioning from 
male to female?

• Why does she think Youtube an important medium? 

• What struggles did she face in her process?
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Ordlista
Activist
Support
Coming out
Transgender
Transitioning
Journey
Fanbase
Producers
Directors
Bond
Representation
Authenticity
Confident
Insecure
Doubt oneself
courage

Vänskap
Gabi, mellan åren 8 och13 är också en berättelse om vän-
skap, grupptryck och att vara en bra kompis. Genom sina 
uppväxtår har Gabi kvar kompisen Henry – trots att de bor 
långt ifrån varandra – några år till och med på varsin sida 
om jordklotet. Deras konversationer är djupa och empa-
tiska. Henry dömer aldrig Gabi utan ser henne som hon är 
och vill vara. Han bekräftar henne när det är jobbigt och 
visar empati för hennes situation och det hon kämpar med. 
Han är nyfiken på om hon varit med någon eller varit kär i 
någon. 

Gabi och Henry är ute och spelar fotboll och mitt i spelet 
säger Gabi att hon ska flytta. Henrys reaktion blir inte rik-
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tigt lika lättvindig som Gabis sätt att släta över det hela. 
Titta på klipp 4.

• Hur rör sig kameran?

• Vad hör ni för ljud?

• Vad får du för känsla av klippet?

Titta en gång till och diskutera med varandra: 

• Hur är stämningen mellan Gabi och Henry i början av 
klippet?

• Hur säger Gabi till Henry att de ska flytta? 

• Vad tror ni Gabi känner inför sin flytt? Hur förmedlar 
hon sina känslor?

• Vad tror ni Henry känner här? Hur visar han det?

När Gabi flyttat till Dalarna är det svårt med kompi-
sar. Senare i filmen säger hon att hon i fyran upplevde 
psykisk och verbal mobbning när hon kom som ny i 
klassen. 

Titta på klipp 5 där Gabi har idrottslektion med klas-
sen. De hon hänger med på ”avbytarbänken” pratar 
om fotboll – hennes favoritämne. Hon försöker berätta 
att hennes fotboll är på gång att börja, men ingen vill 
lyssna. Efteråt ser vi Gabi hemma och får höra hennes 
känslor kring situationen.

• Beskriv vilka ni ser i klippet och hur de ser ut. 

• Vad är det som händer i gruppen?
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• Hur tror ni Gabi känner sig under idrottslektionen? 
• Hur agerar klasskompisarna? Varför tror ni att de agerar 
så?

• Hur känner Gabi inför situationen? Hur kommer hennes 
känslor till uttryck?

• Hur är Jasin mot Gabi?

• Hur ska en bra kompis vara?

• Hur kan var och en bidra till en bra sammanhållning i 
klassen?

• Hur kan klassen hjälpa någon som kommer ny?

• Hur pratar en bra kompis till andra kompisar? 

Rötter och familj
”I don’t like it here” – Gabi.

Gabi brottas med två otrygga aspekter i sitt liv – att hon 
aldrig träffat sin pappa och att hon rycks upp från sin 
trygghet i Stockholm för att flytta till Dalarna. 

Gabi är tydlig i början av filmen med att hon trivs i Stock-
holm. Senare i filmen när de bott i Dalarna ett tag uttrycker 
att det var lättare att vara sig själv i huvudstaden. 

• Vad ser ni för skillnader mellan livet i Stockholm och 
livet i Mora?

• Hur visar filmen detta för oss?

KLIPP 5

Klipp 5
Källa: Doc Lounge

KLIPP 4

Klipp 4
Källa: Doc Lounge
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• Vad tror ni Gabi menar med att det är lättare att vara 
sig själv i Stockholm?

• Vad får Stockholm för betydelse för Gabi och i berät-
telsen?

Gabi har aldrig träffat sin pappa, men fantiserar myck-
et om honom. Hon vet att han heter Paolo och att han 
kommer från Italien. Gabi gör flera försök under åren 
att prata med sin mamma om det. Men hennes mamma 
verkar inte vilja att hon ska träffa sin pappa.

• Varför tror ni att det är viktigt för Gabi att få veta mer 
om sin pappa? 

• Vad skulle det betyda för henne att få träffa sin pappa?

• Hur reagerar mamman på Gabis nyfikenhet på sin 
pappa? Varför tror ni att hon reagerar så?

• Hur känns det för Gabi när mamman reagerar som hon 
gör?

• Vad har Gabi och hennes mammas man Thomas för 
relation? Ge exempel! Hur är Thomas mot Gabi? Hur är 
Gabi mot Thomas?

• Hur tror ni att situationen känns för Thomas?

• Vad har Gabi för relation till sin övriga familj? Sysko-
nen? Thomas föräldrar?
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Dokumentärfilm som medium
Dokumentärfilmer gör anspråk på att visa verkligheten 
för oss, men det är viktigt att komma ihåg att bakom varje 
dokumentär finns många timmars filmande och ur allt detta 
material väljs vissa delar ut som blir den 75 minuter långa 
film vi just såg. Tänk på att regissören har följt Gabi under 
fem års tid. Ddet innebär att det troligtvis finns mycket mer 
material som vi i publiken inte får se. 

De bilder som kommer med i filmen är valda av någon. 
Någon som har sin agenda, som vill säga något och som 
vill att vi ska känna/tycka något. Dessa bilder kan aldrig 
vara hela bilden av någon/något eller hela sanningen – 
även om vi gillar det vi ser.

För att få oss i publiken att ”köpa” att det vi ser är verklig-
heten, använder dokumentärfilm lite olika knep. Det kan 
till exempel vara att filmskaparen själv deltar i sin film, att 
hen är med i bild och ställer frågor. Om vi ser att filmen 
skapas framför våra ögon känns det vi ser mer autentiskt. 
Motsatsen till detta är när filmskaparen inte alls deltar i 
filmen, när kameran är som ”en fluga på väggen”. Tanken 
bakom detta är att om vi bara ser bilder på det som händer 
får vi känslan av en ostörd äkta verklighet som ingen har 
iscensatt. De är två olika metoder för att uppnå samma 
mål. Ibland används intervjuer med personer, tidningsur-
klipp eller arkivbilder för att backa upp det som visas. Det 
är också vanligt att dokumentärfilmare iscensätter/kon-
struerar scener, att den medverkande gör något speciellt 
för just filmen för att få fram poängen med dokumentären 

Bild: Doc Lounge



tydligare. Något som inte hade hänt om inte någon ur 
filmteamet bett personen att göra just det där. 

• Är det någon/några av dessa ”metoder” som används i 
Gabi mellan 8 och 13?

• Vad är det vi inte får se i filmen tror ni? Vad är det som 
stannat kvar i filmskaparens kamera och som inte kom 
med i filmen?

• Är det någon del i filmen som ni tror är iscensatt/kon-
struerat just för filmen? Om ja, varför tror ni regissören 
ville ha med det?

När vi ser på filmen så varken ser eller hör vi den som 
gjort filmen. Det är ingen berättarröst och vi varken ser 
eller hör någon ställa frågorna till Gabi. 

• Varför tror ni att filmskaparen väljer att inte ta med sig 
själv?

• Vad gör det med oss i publiken och hur vi uppfattar 
historien?

• Hur hade vi uppfattat filmen om det var någon annan 
än Gabi som var berättarrösten?

• Hur hade vi uppfattat filmen om vi såg filmskaparen 
ställa frågorna till Gabi? Hur hade det förändrat känslan 
för oss?

Filmen är berättad ur Gabis perspektiv – det är ingen 
annan i hennes närhet som blir intervjuad om tankarna 
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kring Gabi eller det faktum att hon känner sig utanför. Allt 
vi får se är Gabis reflektioner. Hon är i centrum av berättel-
sen och de andra mer i periferin.  

Är vi nära eller långt borta? – Om kamerans position
Hur nära kameran är det som filmas och i vilken vinkel den 
står kan göra stor skillnad för hur vi i publiken uppfattar 
något. Titta på nedanstående två klipp, analysera dem först 
var för sig. Dra sedan slutsatsen när det är bra att visa nå-
got i närbild och när det ger effekt att vara längre ifrån.

Titta på klipp 6.

• Vad är det som händer här?

• Titta på det igen och beskriv sedan hur kameran rör sig, 
vad du hör, vad du ser.

• Vad får du för känsla av det här klippet? Vad är det som 
gör att du känner så?

Titta på klipp 5, som börjar med idrottslektionen, fokusera 
på delen och stäng av när Gabi är hemma igen.

• Vad är det som händer här?

• Titta på det igen och beskriv sedan hur kameran rör sig, 
vad du hör, vad du ser.

• Vad får ni för känsla av det här klippet? Vad är det som 
gör ni känner så?
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Efter att ha sett båda klippen ställ följande frågor:

• När filmar regissören nära? 

• När ställs kameran längre ifrån?

En dokumentärfilmare som gör en film om någon annan 
behöver tänka på att vara en bra kompis även då: att 
tänka på personens känslor och att inte visa publiken 
något som kan göra den personen ledsen, men samtidigt 
få fram det som är intressant för en större publik att se. 

• Vad behöver ni tänka på om ni gör en dokumentär om 
någon annan?

Jobba i grupper och gör en mini-dokumentärfilm om 
någon person ni känner. Börja med att prata ihop er 
kring syftet med filmen – vad vill ni få fram? Filma med 
mobiltelefoner eller ipads. Använd enklare redigerings-
program som till exempel iMovie eller Splice. Tänk på 
att vara bra kompisar när ni porträtterar personen!

På Filmrikets webbplats hittar ni både filmer och guider 
med massor av tips att se med eleverna i samband med 
filmskapandet. 
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KLIPP 6

Klipp 6
Källa: Doc Lounge
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 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se
Just Charlie (Regi: Rebekah Fortune, Storbritannien, 
2017)
En film om Charlie som är fången i sin kropp och 
längtar efter att få leva som kvinna. 
Läs filmens handledning (OBS! producerad av FIlm-
Centrum)

Berätta för mig, UR-serie
En serie om mobbning, utsatthet och grupptryck: 
Rodde går i sexan och när jobbiga saker händer så 
pratar han med storasyster Julia. Vad ska man göra 
när man får reda på att någon blir mobbad? Hur ska 
man skydda sig från grupptryck? Och vad gör man 
när en vän känner sig utanför kompisgruppen? En 
dramaserie som är tänkt att användas som diskus-
sionsunderlag för frågeställningar om mobbning, 
utsatthet och grupptryck. Finns på svenska samt 
minoritetsspråken. 

Läs
"Dårfinkar och dönickar" (Ulf Stark, 1984)
När kortklippta Simone stiger in i klassrummet första 
dagen i den nya klassen tror fröken att hon är en kille. 
Och som den tuffa Simon hamnar hon i kärlekstrassel 
när snygga och populära Katti blir kär i henne. Snart 
är Simone intrasslad i en karusell av lögner som snur-
rar allt fortare. Till slut utmanar hon också Isak, som 
hon egentligen känner något annat för. Dårfinkar och 
dönickar är en berättelse där allvar och sorg samsas 
med galenskap och humor.

Värdegrundsövningar
Friends

Barnsmart.se
Häfte med övningar om att vara bra kompis.

Om normer kring könsnormer och könstillhörighet

Rädda barnen
Så pratar du med ditt barn om könsroller

Kärleken är fri - om heder för dig som ung

Barnens rätt i samhället
Så pratar du med barn om könsidentitet 

RFSL
Idrott för alla kroppar- om kön och könsdisfori

Övriga
Lektionsbanken
Att våga vara sig själv - om könsnormer

PRODUKTIONSUPPGIFTER

Land: Sverige, Norge, 2021
Längd: 1 tim 19 min
Regissör: Engeli Broberg
Producent: Jacob Eklund, Anna J. Ljungmark
Klippning: Engeli Broberg, Kalle Lindberg
Foto: Tommy Olsson 
Originalmusik: Sofia Hallgren, Kjetil Schander Luhr
Censur: Barntillåten
Svenskt premiärdatum:  8 april 2022
Distributör: Doc Lounge
doclounge.se/contact

Filmen kan också finnas i utbudet hos din medie-
central.

REDAKTION

Text: Helena Sandberg 
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, september 2022

KONTAKT

filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik 

OBS! 
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
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https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/just-charlie.pdf
https://urplay.se/serie/199267-beratta-for-mig
https://friends.se/kunskap-och-stod/skola/ovningar/
https://cdn.starwebserver.se/shops/boksmart/files/kompishafte.pdf?_=1601128914
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/sa-pratar-du-med-ditt-barn-om-konsroller/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/om-hbtq-sexualitet-och-normer/
https://www.bris.se/for-vuxna/bris-guidar/sa-pratar-du-med-barn-om-konsidentitet/
https://www.rfsl.se/verksamhet/idrott-for-alla-kroppar/kon-och-konsdysfori/
https://lektionsbanken.se/planeringar/att-vaga-vara-sig-sjalv-om-konsnormer/
https://www.doclounge.se/contact
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
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