Läroplanskoppling
finns på sista sidan

Längd: 93 min
Ålder: 15 år
Ämne: Svenska, Mentorskap
Språk: Engelska
Produktionsland:
Kanada, 2018
Svensk distribution:
Swedish Film, 2019
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: ART000245

Nyckelord
heteronormativ
homosexualitet
identitet
relationer
normer

Lärarhandledning
Giant Little Ones

Barndomsvännerna Franky och Ballas liv består av tjejer, sport, skola. Men när Franky har
fest på 17-årsdagen inträffar en erotisk situation med bäste vännen, vilket förändrar hans
liv – från en populär kille till ett potentiellt mobboffer. Ryktet om hans homosexualitet får
extra näring av att hans pappa lämnat familjen för en man. När omvärlden krymper måste
Franky och hans vänner bestämma sig för vilka de är och vill vara.

Referat
Franky och Ballas är bästa vänner. De bor
i samma område, går i samma skola och
tränar i samma simklubb. På skolan och i
simlaget finns en machokultur där de till
synes trivs. De är båda populära bland
tjejerna, har ihop det med varsin tjej, och
har hög status på skolan. En heterogen norm
målas upp i början av filmen och görs synlig i
kommentarer och bilder från skolmiljön och
i omklädningsrummet.
När Franky fyller 17 har han en stor fest
hemma i familjens hus. När festen är slut
hänger bästa kompisarna Franky och Ballas
runt i natten och hamnar till slut i samma
säng. Någonting erotiskt laddat sker mellan
dem, vilket förändrar livet för båda två.
Efteråt sviker Ballas Franky genom att först
låtsas som att ingenting har hänt och sedan
berätta en egen version där han lägger
allt ansvar på Franky. Nu sprids ryktet om
Frankys homosexualitet på skolan och han
förvandlas från populär till ett mobboffer.
Samtidigt börjar Franky själv fundera över

sin identitet och sin sexuella läggning. Han
är ofta på dåligt humör och för en inre kamp
kring sin identitet där han verkar rädd för att
gå samma väg som sin pappa och upptäcka
att han är homosexuell. Det verkar för
honom gå en skarp linje mellan hetero- och
homosexuell och han försöker övertyga sig
själv och omgivningen att han är straight.
Det märks när han kämpar hårt för att hålla
förhållandet med Cil vid liv, exempelvis när
han uppvaktar henne en kväll och vill att de
ska ha sex i parken.
Frankys pappa har sedan ett tag tillbaka
lämnat familjen för ett liv med en man.
Franky vänder honom ryggen och varken
han eller mamman vill att pappan ska
hälsa på familjen. Men pappan vill vara
närvarande och delaktig i sina barns
uppväxt. Han försöker finnas där som ett
stöd, men det tas inte emot av Franky.
När Franky sitter ensam i skolan kommer
Ballas syster fram och pratar med honom.
De har mycket att prata om och börjar

Forts.

umgås och återupptar då kontakten de hade när de
var yngre. Efter ett tag övergår relationen till att bli
allt mer fysisk och de blir ett par.
Frankys och Ballas relation däremot blir allt mer
ansträngd och det kulminerar en kväll när Ballas söker
upp honom utanför affären och misshandlar honom.
I Frankys liv finns också Mouse, som är en av
hans bästa vänner. De samtalar om identitet och
sexualitet. I en av scenerna uppmanar hon, som själv
är öppet gay, honom att själv ta kommandot och äga
sin identitet. De som är öppna och vågar uttrycka sin
sexualitet blir inte utsatt av andra.
Så småningom blir Franky också tryggare i sig själv
och beslutar sig för att ändra på saker i sitt liv.
Symboliskt rakar han av sig håret och beslutar sig för
att ta kontakt med sin pappa. Han hälsar på honom i
hans lägenhet dit han tidigare vägrat att gå och de har
ett nära samtal som leder Franky ytterligare framåt
i sitt famlande efter identitet. Filmen avslutas med
att Franky vågar visa Ballas vad han verkligen tycker
om honom.
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Före filmvisning
Ibland blir det bättre att låta eleverna se filmen först utan
att prata så mycket om den innan. Det kan räcka med att
presentera vem som har gjort filmen, vilken genre det är
och i vilken miljö den utspelar sig, eventuellt även i vilket
syfte eleverna ska se filmen. Ett alternativ i det här fallet är
att förklara eller prata med klassen om begreppen normer
och identitet. De kan sitta i grupper och diskutera normer
på skolan och i de miljöer de vistas i på fritiden, exempelvis
idrottsklubben. Finns det förväntningar på att man ska
vara på ett visst sätt beroende på om man är tjej eller
kille? Är det enkelt att vara sig själv? Vågar alla uttrycka sin
personlighet eller vara öppna med sin sexuella läggning?

Frågor efter filmvisning
•

Hur skulle du beskriva stämningen och kulturen som
finns i simlaget?

•

Hur skulle du vilja beskriva skolan som Franky går på?

•

Vad händer på natten efter Frankys 17-års fest?

•

Hur reagerar Franky respektive Ballas på händelsen?
Finns det någon skillnad?

•

Hur förändras Frankys relation till flickvännen Cil efter
det som hände med Ballas efter festen?

•

Vad är det som gör att Frankys situation på skolan
förändras totalt?

•

Vad är det som vännen Mouse uppmanar Franky att
göra?

•

Vilken relation har Franky till Ballas syster? Hur
förändras den under filmens gång?

•

Varför tror du att Franky beslutar sig för att raka av
sig håret?

•

Hur vill du beskriva Frankys relation till sin pappa?

•

Vid vilken del i filmen tycker du att relationen mellan
Franky och hans pappa förändras? Varför just då?

•

Hur agerar de vuxna när de ska försöka lösa konflikten
kring cyklarna med Franky och Ballas? Vem tycker du
agerar bäst? Varför?

•

Vad är det som gör att Ballas misshandlar Franky
utanför affären?

•

Hur förändras Franky respektive Ballas under filmens
gång? Hur påverkar det deras relation?

•

I slutet av filmen knyts historien samman genom
att bilder som tidigare funnits med i filmen kommer
tillbaka. Franky cyklar sent på kvällen, han skjuter
nödraketer, Ballas är i poolen. Hur tolkar du det som
sker i slutet av filmen?

Arbete efter filmen
Övning 1
Skriv en fortsättning på berättelsen om Franky, Ballas och
de andra. Vad händer härnäst?
Övning 2
Välj en eller flera scener från filmen som ni diskuterar i
klassen. Nedan finns några förslag, men eleverna kan själva
ge förslag på intressanta händelser från filmen som de vill
diskutera.
•

Simtränaren och omklädningsrummet (27:00)
Efter att det varit bråk i omklädningsrummet och en av
eleverna uttryckt en ovilja att byta om med de andra
pratar tränaren om sammanhållning och ger gruppen
ett val inför ombytet. Vad är det han ger dem för val?
Vilken effekt får det? Kunde han gjort på något annat
sätt? Vad tänker den utsatta eleven om händelsen
efter dagens slut?

•

Franky och Mouse (32:00)
Efter att Franky blivit utsatt för trakasserier i skolan
sitter han med sin kompis Mouse och pratar. Vad är
det hon säger till honom? Vad menar hon att han ska
göra? Tycker ni att hon har rätt eller förenklar hon
saken?

•

Cykeldiskussionen (1:00:00)
Familjerna träffas för att lösa bråket mellan Franky och
Ballas angående deras cyklar. På vilket sätt försöker
de olika föräldrarna lösa konflikten? Vem tycker ni
hanterar situationen bäst? Varför? Vad är det Frankys
pappa försöker säga?
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Arbete efter filmen
Övning 2 forts
•

Misshandeln (1:05:00)
Ballas söker upp Franky utanför affären och det hela
slutar med att han misshandlar honom. Vilka tankar
far genom Ballas huvud? Varför händer det just då?
Vad skulle han skriva i sin dagbok på kvällen, om han
hade en sådan?

•

Franky söker upp sin pappa (1:15:00)
Franky väljer till slut att söka upp sin pappa i hans
lägenhet, något han inte velat göra tidigare. Varför gör
han det nu? På vilket sätt märks det i konversationen
med pappan att Franky förändrats? Är det en
tillfällighet att Franky under en del av samtalet står i en
garderob? Vad kan garderoben symbolisera?

Övning 3
Diskussioner kring identitet och normer.
•

Låt eleverna först sitta i grupper och diskutera frågor
om identitet och normer kopplat till filmen och deras
eget liv. Låt dem sedan gärna berätta för hela klassen
om sina diskussioner.

Karaktär i filmen (exempelvis
Franky, Ballas, Cil, Mouse eller
kanske någon av föräldrarna)

•

Varför gör händelsen mellan Franky och Ballas att deras
liv förändras så totalt? Hur påverkar det deras egen och
andras syn på vilka de är? Gör samhällets normer att det
kan vara jobbigt att reflektera kring sin egen identitet?
Vilka normer finns det på er skola? Förväntas killar
respektive tjejer vara på ett visst sätt? Hade det varit
enklare för Franky på din skola?

•

I filmen märks både hos Franky och andra på skolan
en tydlig gräns mellan att vara gay eller att inte vara
gay och Franky funderar mycket över om han passerat
gränsen. Det verkar också vara tabu att testa nya vägar
och experimentera i relationer. Om man inte följer
normen blir man stämplad och placerad i ett fack. På
vilket sätt påverkar det Franky? Hur skulle ni vilja att det
var i stället? På vilket sätt bidrar olika karaktärer i filmen
till att upprätthålla denna tydliga gräns? Diskutera gärna
hur olika karaktärer i filmen tänker kring sin identitet med
utgångspunkt i nedanstående tabell.

Hur ser personen på sig själv
och på sin identitet?

En scen i filmen där detta blir
särskilt tydligt.

Sök vidare
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Länktips
Filminstitutet
Texter om normer och övningar att jobba
med i skolan. Lika värld för vem?
Lås upp
Texter om normer och övningar att jobba
med i skolan. Upptäck normer.
UR Skola
Korta filmer om normer
UMO
På UMO:s webbplats kan ni läsa om vad
mobbning är och få tips och stöd.
UR Play
Programserie på UR där människor på
teckenspråk berättar om när de vågat ta
steget. Sänds under begränsad tid.
Boktips: I normens öga
I normens öga - metoder för en
normbrytande undervisning, utgiven av
stiftelsen Friends.
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Filmen ”Giant little ones” passar bra för undervisning i ämnet svenska och i samband med mentorsarbete i grundskolan.
Nedan förslag på centralt innehåll från Lgr11, se www.skolverket.se
I Lgr11 står det gällande skolans värdegrund följande:

Svenska 1, 100p, Gy11

”Skolan ska främja förståelse för andra människor
och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för
annan kränkande behandling.”

Centralt innehåll

Dessutom står följande i syftesbeskrivningen för ämnet
svenska:

”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av
texter samt film och andra medier som källa till självinsikt
och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor,
tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna
till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. ”

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat
estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse
för omvärlden.

• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt

berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i
film och andra medier.

Svenska, syfte, Gy11
Följande formulering i syftesbeskrivningen för ämnet
svenska i gymnasieskolan passar in vid arbetet med filmen:

Svenska, åk 7–9, Lgr11
Berättande texter och sakprosatexter

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras

språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken
kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
teaterföreställningar och webbtexter.

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider,

från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur
som belyser människors villkor och identitets- och
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Tala, lyssna och samtala

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt
sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter
från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och
motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
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