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Litet land
Tioårige Gabriel bor i Burundi tillsammans med sin
mamma, pappa och syster. Tillsammans med dem och
sina vänner leker han och har roligt, dansar och busar.
När konflikterna mellan de två etniska folkgrupperna
tutsier och hutuer eskalerar i grannlandet Rwanda spiller
våldsamheterna över till Burundi. Snart lever de alla mitt
i en väpnad konflikt där det blir allt svårare att känna sig
trygg.
Trots brutala scener är vänskap, glädje och barnets kärlek
till sina föräldrar starka teman i denna film som utspelar sig
mitt under ett av 1990-talets brutalaste folkmord.
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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 från årskurs 9 till och med gymnasiet är
just en rekommendation. Du väljer själv om du vill ta
upp ett eller flera teman ur frågeställningarna och/eller
om du kan 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

En av gymnasieskolans grundläggande uppgift är att:
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och
förmåga till inlevelse”. Detta är något som filmen gör
mycket väl då den närmar sig både barn och vuxna i ett
politiskt instabilt läge som blir påfrestande för människan. Rörlig bild och musik förstärker inlevelsen och
man kan få förståelse för hur grupptryck och händelser
eskalerar.
Litet land är en mångbottnad film med många olika
teman, bland annat: barndom, vänskap, mänskliga
rättigheter, demokrati och etniska konflikter. Enligt läroplanen för Samhällskunskap 1 är ett centralt innehåll:
”Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella
humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade
konflikter” ämnen som går att knyta an till handlingen
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i filmen.
Burundi var en belgisk koloni efter första världskriget
och blev självständigt 1962. Språket som talas i filmen
är främst franska. Filmen kan därför ses inom undervisning i Moderna språk/franska där två centrala innehåll
enligt läroplanen (Moderna språk 7) är: ”Samhällsfrågor,
kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden
samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang
och områden där språket används” samt ”Talat språk,
även med social och dialektal färgning, och texter, även
komplexa och formella, som är berättande, diskuterande,
argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.”

Innan filmen
Litet land baseras på en bok med samma titel som är
skriven av Gaël Faye (f 1982). Boken utgavs i Sverige
2018. Om eleverna har läst boken innan kan ni diskutera
likheter och skillnader mellan upplevelserna efteråt. Om
ni inte har läst boken kan ni istället exempelvis jämföra
recensioner. Sök fram information om författaren och
filmskaparen innan ni ser filmen för att ta reda på vilka
de är och vad de har skapat tidigare.
Prata gärna om vilka medier och vilken teknologi som
fanns och inte fanns på 1990-talet. Be eleverna notera
hur dessa framkommer och används i filmen. Låt eleverna reflektera kring mediers och teknologins roll i en
väpnad konflikt. Vad hade sett annorlunda ut om filmen
hade utspelat sig under 2021?
Be även eleverna att notera vilka sekvenser i filmen som
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de tyckte var unikt filmade och skildrade. Var det någon
scen som de tyckte var ovanlig att se i en spelfilm?

Handling
I Rwanda pågick under 1990-talet stora politiska konflikter mellan de två folkgrupperna hutuer och tutsier,
vilket urartade i ett folkmord mot tutsier mellan april
och juli 1994. Konflikterna spred sig till grannlandet
Burundi där filmen utspelar sig. Filmens handling börjar
1992. VI möter tioårige Gabriel (”Gaby”) och hans
lillasyster Ana. Barnens pappa är vit från Frankrike och
mamman är tutsier från Rwanda. De bor i ett stort hus
med trädgård och anställda, bland annat den barnkäre
Prothé som själv är hutu. När filmen börjar ser vi Gaby
och hans jämngamla vänner palla mangofrukter tills
de blir påkomna av husets ägare som jagar bort dem.
Pojkarna springer skrattandes därifrån och säljer mango-frukterna till bilister som sitter fast i trafiken. Trots
att de tar överpriser på frukterna lyckas Gaby, tack vare
sin charm, sälja några. Bland annat till sin klasslärare.
Pojkarna leker vidare i en övergiven skåpbil. De skojar
och busar som tioåringar gör. Men de etniska konflikterna trappas upp runt omkring dem och blir snart en del av
deras vardag. Efter ett slagsmål i skolan som startat på
grund av rasistiska kommentarer, föreslår en klasskamrat sarkastiskt: ”Vi borde kanske dela in klassen så
att man får välja sida mellan tutsier och hutuer”. ”En
gång tutsi alltid tutsi”, svarar en annan.
Gaby hör regelbundet sina föräldrar gräla. Mamman säger att hon vill bo i Paris och leva ett annat, tryggare liv
medan pappan tycker att hon borde vara nöjd med det
stora fina huset som de har. En kväll får syskonen veta
att föräldrarna ska separera och mamman flytta ifrån
dem. Planen är att de ska umgås emellanåt och besöka
mormodern på söndagar. När Ana får höra att de inte
kommer fira jul tillsammans brister hon ut i gråt.

På radio får vi följa upptrappningen av spänningarna som
sker i samhället. Det närmar sig val i Burundi. Det är det
första demokratiska valet i landet och två politiska partier
står i opposition till varandra. De politiska spänningarna är
kopplade till motsättningarna mellan de två folkgrupperna.
”Vad är ens skillnaden mellan hutuer och tutsier?”, frågar
Gaby sin pappa. Pappan skämtar bort frågan och svarar att
den ena har rundare huvud och större näsa än den andra.
En natt vaknar Gaby och hans syster av att det är skottlossning och en helikopter flyger över deras tomt. Deras
föräldrar är inte hemma och syskonen söker tröst i varandra. På morgonen kommer pappan hem och är stressad. Vi
förstår att konflikterna har börjat eskalera i landet. Politiker har dödats. Prothé blir påhoppad av Gabys pappas
arbetskamrat för att han är hutu.
Medan nyheterna rapporterar om flera oroligheter pågår vardagen och livet så gott det går. Gabys morbror
Pacifique gifter sig och de går på bröllop. Barnen leker
kurragömma och kull. Föräldrarna kämpar med att göra
tillvaron trygg och tampas samtidigt med svårigheterna att
förstå allvaret i vad som pågår. När våldsamheterna är ett
faktum ringer pappan till franska ambassaden och försöker
få ut mammans familj ur Rwanda, men ambassadpersonalen anser det inte vara nödvändigt. På grund av säkerhetsskäl flyttar mamman tillbaka hem till familjen igen.
Barnen blir överlyckliga. För dem är orsaken till att hon
flyttar tillbaka mindre väsentlig.
När folkmorden i Rwanda upphör i juli 1994 åker mamman och mormodern dit. Gaby blir ledsen av detta avsked
och tröstas av sin skolfröken. Tillsammans vårdar de en
skadad uggla som skolfröken har hittat i sin trädgård. En
dag ringer mormodern till familjen. De får veta att mamman är försvunnen och att flera familjemedlemmar har dödats av våldsmän. Mamman hittas senare. Men det är inte
samma kärleksfulla och glamorösa mamma längre. Hon är
traumatiserad, apatisk och får våldsamma utbrott. Vid ett
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av dem kastar hon ett glas mot Ana så att de behöver söka
vård i natten. Under tiden försvinner mamman igen.
Inte heller Gabys pappa är trygg: ”Säg till din pappa att
vi inte vill ha fransmän i Burundi”, säger en soldat som
kommer förbi och letar efter en kille i gul tröja som Gaby
låtit gömma sig i deras hem. Vi får senare veta att denna
kille jagats av tutsiska våldsmän eftersom han dödat en av
Gabys kompisars pappa. Kompisgänget dras med i hopen
när de hittat killen i den gula tröjan och ska straffa honom.
Den uppjagade mobben tvingar Gaby att kasta den tändare
som tänder eld på den bensinindränkta bil där killen sitter
instängd.
Gaby och hans syster flyttar efter dessa traumatiska upplevelser till sina farföräldrar i Frankrike och filmen slutar
med att vi möter Gaby som vuxen. Han besöker Burundi
på nytt. Landet håller på att rustas upp. Deras pappa och
Prothé är döda. En vän berättar dock att mamman befinner
sig i deras barndomshem. Gaby åker dit och hittar mamman sjungande på golvet, förvirrad, men levande. Han
bestämmer sig för att stanna i Burundi ett tag och se till så
att mamman blir bättre. Han ringer till sin syster och ber
henne att också komma tillbaka.

Filmens form och innehåll
Burundi och konflikter mellan folkgrupper
Filmen börjar med att geografiskt placera ut Burundi på
den afrikanska kontinenten. Vi ser att landet är väldigt litet
i relation till resten av kontinenten. Landet Burundi är ett
av Afrikas minsta länder och gränsar till Rwanda i norr,
Demokratiska republiken Kongo till väst och Tanzania till
öst. Till ytan är landet knappt en tiondel av Sveriges yta
medan befolkningsmängden idag ändå är ca 11,5 miljoner
invånare. Precis som i grannlandet Rwanda lever två folk-

grupper i Burundi, där majoriteten är hutuer och minoriteten tutsier. Det har länge funnits etniska motsättningar
mellan dessa två folkgrupper, där tutsier trots att de varit
i minoritet har haft större makt i samhället. 1994 inträffade folkmorden i Rwanda där nästan en miljon tutsier
dödades av hutuiska ultranationalister. Även hutuer som
motsatte sig konflikten dödades.
Varvat med glädjefulla scener som skildrar festlighet och
lek får vi se hur konflikterna sprider sig till Burundi och
eskalerar mellan dessa två folkgrupper.
• Har ni hört talas om konflikterna och folkmorden mellan
hutuer och tutsier förr?
• Får man förståelse för konfliktens orsak i filmen? Får vi
veta orsaken till varför konflikten eskalerar som den gör?
• När i filmen ungefär tycker ni att oroligheterna börjar ta
fart? Var det i någon särskild scen?
• Vilka andra konflikter mellan folkgrupper känner ni till?
• I några scener när stämningen är aggressiv och hotfull
ser vi beväpnade våldsmän som härjar. I dessa scener
spelas amerikansk rapmusik. Vilken annan typ av musik
spelades i filmen? Varför tror ni att det var amerikansk
rapmusik i de ovan nämnda scenerna? Hur är musiken i
början av filmen och mot slutet av filmen?
Titta på klipp 1.
I scenen har man tagit fast mannen som anklagas för att
ha huggit ned en av vännernas pappa. Ett stort gäng
aggressiva män misshandlar mannen och släpar honom
till en bil där de häller bensin över honom och bilen.
Gabys pappas tidigare anställde är där. Han ger Gaby
en tändare och säger att Gaby måste välja nu för sin
väns skull om han är tutsier på riktigt. Grupptrycket och
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pressen eskalerar och Gaby kastar till slut flamman mot
bilen som sätts i brand.
• Hur är stämningen i scenen? Har Gaby något val?
Känns det som att den brutala händelsen hade kunnat
hindras på något sätt?
• Hur uppfattar ni kamerarörelser, bilder och ljud i samband med de våldsamma scenerna?
• Förutom konflikten mellan hutuer och tutsier får vi
även se att det finns rasism mellan svarta och vita. I
vilka scener framgår det? Hur påverkas Gaby av att ha
en fransk pappa och rwandisk mamma?
• När Gaby och hans familj är på morbroderns bröllop i
Rwanda tas ett bröllopsfoto på gästerna. Alla står leende
och tittar in i kameran. Vad får detta fotografi för betydelse?
Klassrumsuppgift
1. Sök fram information via bland annat nyhetsartiklar
som handlar om folkmorden i Rwanda eller Burundi.
Hur förklaras konflikten?
2. Sök fram information om hur det är i Burundi idag.
Vad får ni fram för information om landets politik, ekonomi etc. Hur har de våldsamma händelserna satt sina
spår i landet? Undersök även om grannlandet Tanzania
har haft liknande konflikter.
3. Västvärlden har fått kritik för att de inte agerade mer
aktivt för att stoppa folkmorden i Rwanda. Diskutera
på vilket sätt andra länder och maktorgan kan agera när
våldsamma konflikter uppstår i ett land. Reflektera också
kring anledningarna till varför andra länder och maktorgan inte agerar för att hindra våldsamheter.

Barnets perspektiv
Titta på klipp 2.
I klippet vaknar lillasyster Ana av att hon har kissat på
sig i sängen. Hon väcker Gaby och han hjälper till att
trösta och ordna upp allting.
• Vad händer mer i scenen? Vad får vi se och höra?
• Vems perspektiv skildras det ifrån och hur?
Titta på klipp 3.
I klippet har vi precis fått veta att våldet har eskalerat i
Rwanda och att mamman därför ska flytta tillbaka till
familjehemmet. Barnen blir överlyckliga av denna nyhet
och springer ut och dansar i trädgården.
• På vilket sätt skildras denna scen? Hur filmas den och
vad är det för ljud?
• Hur verkar barnen förhålla sig till oroligheterna som
sker runt omkring dem? Verkar de förstå vad konflikten
handlar om?
• Hur är föräldrarnas beteende jämfört med barnens?
• En del information om vad som händer i landet får vi
genom att radion eller nyheterna är på i karaktärernas
hem. Vilka fler källor till information finns det i filmen?
Hur får vi veta sådant som har hänt men inte visats för
oss i bild? Får barnen ta del av samma information som
de vuxna?
• Vilka är barnens förebilder?
• Gaby får en videokamera i födelsedagspresent. Vad
filmar han för något?
• Vad får vi veta om Gabys vänner? Vad verkar de ha
gemensamt?
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• En pojke från närområdet överfaller Gaby och hans
vän och trycker ned deras huvuden under vatten. Han
är tutsier men hans ilska verkar orsakas av att Gaby och
hans vän delvis har vita föräldrar. Pojken blir senare
medlem i deras kompisgäng. Gaby är skeptisk inför det.
Hur förklarar den andra vännen varför han har bjudit in
honom?
• Vännerna ses regelbundet i en övergiven skåpbil. Vad
betyder den platsen för dem tror ni?
Cyklar brukar vara ett vanligt motiv i skildringar av
barndom på film. Eftersom barn inte kör bil blir cykeln
deras sätt att transportera sig vilket ger dem frihet och
rörlighet. Gaby får en BMX i julklapp och blir överlycklig. Vi får strax därpå se en scen där han och en vän
cyklar och trixar runt. Cykeln blir sedan stulen av en
av personalen från deras hushåll som säljer den vidare
till en hutuisk familj. Gaby får följa med en av pappans
anställda och leta efter cykeln.
• Hur reagerar Gaby när cykeln blir stulen och hur verkar han känna när han fått tillbaka den? Finns det någon
som har ”rätt” i händelsen?
Mot slutet av filmen återvänder Gaby till Burundi från
Frankrike. Det har gått flera år sedan han besökte landet
sist. Folkmorden har upphört. Gaby är nu vuxen och
spelas av en annan skådespelare. Han har bott i Frankrike sedan han var 11 år.
• Hur tror ni att han har påverkats av kontrasterna mellan att bo i Burundi och Frankrike?
• Hur tror ni att en människa kan påverkas av att leva
nära inpå en väpnad konflikt?

• Hur verkar Gaby känna när han besöker Burundi på
nytt?
• Får vi veta hur det gick för hans vänner?
• Hur slutar filmen? Är det ett lyckligt eller sorligt slut?
Hur skildras det i så fall? Tänk på musiken och bildspelet. Vad är det sista vi får se innan filmen slutar?
• Har ni sett några andra filmer som skildrar barndom och
väpnade konflikter? Vilka i så fall?
Klassrumsuppgift
Sök fram barnkonventionen och försök läsa er fram till
vad som sägs gällande väpnade konflikter och barn.
Diskutera i klassrummet vad barnkonventionen är för
något och vad den har för betydelse i samhället.
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PRODUKTIONSINFO

Läs

Frankrike, Belgien, 2020
Orginaltitel: Petit pays
Manus och regi: Eric Barbier
Baserat på bok av Gaël Faye
Medverkande: Jean-Paul Rouve, Isabelle Kabano,
Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Tao Monladja, Veronika Varga mm.

Kulturdebatt i DN om folkmordet i Rwanda (tre inlägg)
”America Vera-Zavala om folkmordet som ingen brydde sig om”, 2019.04.06
”Erik Esbjörnsson: Därför får skuldkänslor omvärlden
att blunda för våldet i Rwanda”, 2021.04-15
”America Vera-Zavala: Esbjörnssons syn på folkmordet i Rwanda är överraskande”, 2021.04.23
Propaganda för folkmord, Hur medierapportering och
social tillit samverkade under folkmordet i Rwanda,
Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen,
2009.
"Burundi : biography of a small African country", Nigel
Watt, London : Hurst & Co, 2008.

Tekniska uppgifter
Speltid: 111 min
Censur: 15 år
Svensk biopremiär: 24 september 2021
Distribution: Lucky Dogs
Filmen kan också finnas i utbudet hos din mediecentral.

REDAKTION

"Remaking Rwanda : state building and human rights
after mass violence", red. Scott Straus and Lars
Waldorf, The University of Wisconsin Press, 2011.

Text: Nicole Wallenrodhe
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, november 2021

Se
Flyga drake, 2007, Marc Forster, USA
Läs filmens handledning.

KONTAKT

Hotel Rwanda, Terry George, 2004, USA
Läs filmens handledning.

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

Zozo, Josef Fares, 2005, Sverige
Läs filmens handledning.
”Göra sig kvitt Eddy Bellegueule” av Édouard Louis
(2015)
Om David Freyne skildrar sitt tonårstrauma med
en rejäl portion humor, så är mörkret mer kompakt i
denna hyllade självbiografiska roman av fransmannen Édouard Louis. Som 21-åring gör han upp med
sin svåra barndom som Eddy, pojken som alltid var
för feminin och annorlunda för att kunna leva upp till
bruksortens stenhårda mansideal.
”Komma ut: berättelser från garderoben” av Anders
Öhrman (2010)
Att berätta för familj och vänner att man är homosexuell kan vara tung och svårt – och alldeles underbart. Journalisten Anders Öhrman, mångårig chefredaktör för tidningen QX, har samlat ett brokigt
knippe svenska ”komma ut”-berättelser, från en resa i
ilfart till akuten i jakt på ett botemedel, till oväntat positiva reaktioner som satte punkt för mångåriga våndor.

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.
filminstitutet.se/skolbio

