Foto: FilmCentrum

ARBETSBLAD:

Jordgubbslandet
Vackra omgivningar, usla villkor och ömtålig kärlek. På ett jordgubbsfält i
Blekinge möts tonåringarna Wojtek och Anneli. Han gästarbetar och hon
är dotter till hans arbetsgivare. Deras förälskelse växer sig starkare men
ifrågasätts av omgivningen.
Nadim Carlsens poetiska bilder på ljusa nätter, böljande fält och dimmiga
gryningar gör naturen till en framträdande biroll i Wiktor Erikssons
Jordgubbslandet. Filmen skildrar klasskrockar och fördomar mot fonden
av svensk midsommar och en vilsen vuxenvärld.
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Klass och fördomar
Fundera på hur Jordgubbslandet skildrar svenskar respektive polacker.
• Tycker ni att bilden stämmer?
• Hur skulle ni beskriva vad fördomar är? Varför tror ni att de finns?
• Var går gränsen mellan stereotypiseringar och främlingsfientlighet?
Jordgubbslandet skildrar ett klassamhälle där alla har åsikter och fördomar
om alla. Fundera på vad klass betyder.
• Hur definierar ni klass? Hur mycket handlar om bakgrund och hur mycket
handlar om livsstil?
Även om vi i Norden räknas till de mest jämlika samhällena i världen,
lever vi i ett tydligt klassamhälle som grovt skissat, består av tre grupper:
överklass, medelklass och arbetarklass.
• Vad finns det för olika klassmarkörer som definierar dessa grupper?
• Vilka fördomar finns mot olika klasstillhörigheter?
• Vilken klass tycker ni att Wojteks respektive Annelis familjer tillhör?
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Vuxenvärlden – vilsna kravställare
Wojtek känner pressen både att agera god son och axla en vuxenroll som stöttepelare åt sina föräldrar.
• Finns det någon gräns för hur ”svaga” ens föräldrar får visa sig?
• Hur ”vuxet” får man behandla sitt barn?
Även Anneli hjälper sin pappa på jordgubbslandet.
• Gör hon det på samma villkor som Wojtek?
Fundera på om det finns någon skillnad mellan förväntningar och krav. Wojteks
föräldrar uttrycker att de vill att han ska studera och göra något av sitt liv.
• Har hans föräldrar rätt att förvänta sig eller kräva det av honom?
• Har Anneli liknande förväntningar på sig?
• Hur vet man för vems skull man gör saker? Om man exempelvis gör något
för sin egen skull eller för att lugna sina föräldrar?
• Hur skildrar filmen de två föräldraparen? Vad har de för likheter respektive
olikheter?
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Verklighet på film och filmens form
Wojtek betraktar Anneli när de möts första gången. Några hårstrån virvlar i
vinden. Kameran vajar lite, ligger nära hennes hjässa. De täta bilderna skapar
intimitet och förmedlar hur känsligt Wojtek betraktar henne.
• Fundera på kamerans förmåga att vara ett betraktande öga och zooma in på̊
kroppsliga detaljer. Vad hade förändrats om de filmats på längre avstånd, i profil?
Fotografen Nadim Carlsens bilder på sommar, fladdrande hår, böljande fält och
skir kvällsdimma är fyllda av ro. Samtidigt skildrar berättelsen stress, ilska och
orättvisor. Fundera på hur ni upplever filmens växelverkan mellan de poetiska
bilderna och det realistiska innehållet.
• Vad känner ni? Hur tror ni att känslan hade förändrats om filmen berättats
med kortare klipp och snabbare tempo?
• Hur har fotografen arbetat med ljus och stämningar? Vilka miljöer känns
harmoniska/vilka känns hotfulla?
Den handhållna och skakiga kameran används för att skapa en dokumentär
känsla och ge ett realistiskt intryck, att det som sker är ”på riktigt”. Fundera på
vad som gör att filmen känns realistisk – utöver den svajiga och rörliga handkameran.
• Minns ni någon scen som skiljde sig från andra? På vilket sätt?
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Regissören Wiktor Ericsson har inför inspelningen gjort research och intervjuat
gästarbetare från olika länder. Vilket avspeglas i de kroppsliga åkommor som
gästarbetarna har, exempelvis sargade händer och ont i ryggen. Jordgubbslandet är alltså inspirerad av verkligheten.
• Hur påverkas ni som åskådare av att veta det?
• Är en film mer ”verklig” om den ”baseras på en sann historia”? Eller skapar
filmer sanningar?

Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
Jordgubbslandet belyser orättvisor och arbetsvillkor. Svensk arbetsmarknad
har omfattande lagar som reglerar arbetsförhållanden på̊ arbetsplatsen.
• Har migranter samma rättigheter som svenska arbetstagare? Varför/Varför
inte?
I filmen gör facket en kontroll och betonar att de är där för att hjälpa och stötta.
Ändå antyder filmen att arbetarna inte ser sig bli hjälpta av facket.
• Vad vet ni om era rättigheter som anställd och vad de olika fackförbunden
kan hjälpa till med?
En av gästarbetarna säger till facket att ”det är en idyll, rena semestern”.
• Fundera på vad han menar med det? Tror du han är uppriktig eller ironisk?
• Arbetslösheten i Blekinge län är förhållandevis hög. Ändå importeras arbetskraft – varför?
I en av scenerna säger Annelis mamma till Anneli: ”tänk om du var tvungen att
göra det, åka till ett annat land och arbeta”.
• Varför tror ni hon säger så? Vad tror du hon tänker om gästarbetarna och
deras situation?
• Vilken är gästarbetarnas främsta orsak till att komma till Sverige och jobba?
• Hur ser maktförhållandet ut mellan arbetsgivaren och gästarbetaren?
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• Har gästarbetaren något val eller möjlighet att påverka sin arbets- och
boendesituation?
• Var går gränsen mellan att utnyttja ”billig arbetskraft” och ge människor en
möjlighet till arbete?
boendesituation?
• Var går gränsen mellan att utnyttja ”billig arbetskraft” och ge människor en
möjlighet till arbete?

ETT ARBETSMATERIAL UTGIVET AV SVENSKA FILMINSTITUTET

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

PRODUKTIONSINFO

Ta också del av filmens handledning i sin helhet
Filmhandledning: Jordgubbslandet

Sverige, 2017
Regi: Wiktor Ericsson
Producent: Erik Magnusson
Klippning: Erik Bä fving
Foto: Nadim Carlsen
Originalmusik: Hanan Townshend
I rollerna: Staszek Cywka, Nelly Axelsson, Julia
Kijowska, Przemyslaw Sadowski, Emilie Strandberg,
Torkel Petersson

Se
Blå är den varmaste färgen (La vie d’Adèle – chapitre
1 & 2, regi: Abdellatif Kechiche, 2013)
Filmen skildrar klasskrocken mellan gymnasieeleven
Adéle och konststudenten Emma. Adéles familj står för
konventioner medan Emma står för bildning, arbetarklass möter intellektuell övre medelklass.
Lilja 4-ever (regi: Lukas Modysson, 2002)
En socialrealistisk skildring där huvudrollen, en prostituerad tonåring, slutar vilja leva och slutligen tar sitt liv
genom att slänga sig från en bro ner på en motorväg.
Läs filmen handledning.
Jag, Daniel Blake (regi: Ken Loach, 2016)
Här synar Loach samhällets nedmontering av sociala skyddsnät. Efter en hjärtattack har Daniels läkare
förklarat honom för svag för att arbeta, men försäkringskassans utredare bedömer honom för frisk för att
få sjukpenning. Fångad i denna paradox kämpar han
på: telefonkön är timslång och beskeden intetsägande,
han har varken dator eller datorvana och personalen
på arbetsförmedlingen är förbjuden att hjälpa till.

Tekniska uppgifter
Speltid: 93 minuter
Censur: Tillåten från 11 år
Svensk premiär: 30 juni 2017
Distribution institutionella rättigheter: FilmCentrum,
tel: 08 545 275 00, e-post: distribution@filmcentrum.se, www.filmcentrum.se
Finns tillgänglig via Filmriket Play
Läs mer om filmen på Svensk Filmdatabas
Redaktion
Arbetsblad: Gabriella Fischer
Text filmhandledning: Isabella Kubitsky Torninger
Redaktörer: Anna Håkansson och Fatima Khayari
Svenska Filminstitutet, maj 2020

Andra socialrealistiska verk som skildrar en visar en
hård och ofta orättvis ”verklig” verklighet:
Barnet (L’enfant, regi: Jean-Pierre och Luc Dardenne,
2011)
Cykeltjuven (Ladri di biciclette, regi: Vittorio De Sica,
1948)
The Selfish Giant (regi: Clio Barnard, 2013)
Äta sova dö (regi: Gabriella Pilcher, 2012)
Play (regi: Ruben Östlund, 2011)
Läs
Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors
värde (Nina Björk, Wahlström & Widstrand, 2012)
Yarden (Kristian Lundberg, Bladh by Bladh, 2009)
Expressen, Reportage om gästarbetare i Sverige.

KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik
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

