Liyana
En filmhandledning från Svenska Filminstitutet

Bild: Swedish Film

Rek för åk 4-6 samt pedagoger
I en kombination av animerat äventyr och dokumentärt drama möter vi Liyana, en modig flicka från
Swaziland som tvingas ut på en äventyrlig resa för att rädda sina två yngre tvillingbröder. Historien
målas upp av fem föräldralösa barn som genom sagoberättandets konst skapar Liyana av gemensamma och ibland mörka minnen och fantasier.
Denna filmhandledning fungerar dels som diskussionsunderlag för skolklasser men är också en
ingång till hur ni som lärare kan se filmen tillsammans och använda filmen som underlag för samtal
och vidareutbildning kring filmkunnighetsfrågor.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

Om handledningen

Den här handledningen tar fasta på att Liyana är en film som utspelas på
två plan. Dels möter vi i animerade bilder den modiga flickan Liyana,
som tvingas ut på en häftig men farlig resa för att rädda sina två yngre
tvillingbröder. Historien målas upp av fem föräldralösa barn som genom
sagoberättandets konst skapar Liyana av gemensamma och ibland mörka minnen och fantasier.Barnen bor på ett barnhem i Swaziland. Med
hjälp av Gcina Mhlophe, skådespelerska, barnboksförfattare, berättare
och aktivist, får barnen chans att gemensamt skapa en historia genom
vilken de kan bearbeta sina minnen. Filmen kan med fördel visas för
elever i mellanstadiet och diskuteras med hjälp av de frågor vi lyfter i
filmhandledningens första del.
I handledningens andra del fokuserar vi på er som pedgoger i ett
material som, tillsammans med filmen, kan användas som underlag för
samtal och vidareutbildning kring filmkunnighetsfrågor i arbetslaget
eller i samband med studiedagar. Här understryks, liksom i filmen,
vikten av att inkludera film i skolundervisningen och ger underlag för
diskussioner hur och varför film och filmskapande kan inkluderas i
undervisningen.

Filmen och läroplanen

Liyanna bjuder in till samtal kring historieberättande, verklighet, fiktion
och filmkonstens kraft. Filmen kan användas som undervisningsmaterial i skolans värdegrundsarbete men även i till exempel samhällskunskap. Filmen ger möjlighet att ”ge eleverna förutsättningar att se
samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt kan eleverna: ”utveckla
förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor” (Lgr11).
Att arbeta vidare med filmskapande i anslutning till filmen är en bra
möjlighet för att arbeta mot skolans uppdrag att ”stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva
och omsätta idéer i handling och lösa problem”. Filmskapande ger även
eleverna, i enlighet med läroplanen, förutsättningar att använda digital
teknik och utveckla digital kompetens.

DEL 1
Att leva i Swaziland

Swaziland blev, efter att ha fungerat som brittisk och boerkoloni under
många år, självständigt 1968. Landet är en absolut monarki och invånarna har i stort sett ingen möjlighet att påverka hur landet styrs. Politiska
Om filmen
partier är förbjudna. 69 % av befolkningen lever under fattigdomsgränLiyana är en dokumentärfilm om en grupp barn som bor på ett barnhem sen. Cirka 6 % av alla barn under fem års ålder är underviktiga och tilli Swaziland. De har alla fått en svår start i livet då de på ett eller annat gången till färskt vatten är begränsad. Återkommande perioder av torka
sätt förlorat sina familjer. Gemensamt skapar de en historia genom
drabbar framför allt den fattiga befolkningen på landsbygden. Nästan
vilken de kan bearbeta sina rädslor och minnen, samtidigt som de är
30 % av befolkningen är smittade med HIV och/eller har insjuknat i
kreativt aktiva och tillsammans får utforska sin fantasi och konstnärligt AIDS. Hundratusentals barn blir föräldralösa på grund av detta, och
skapande.
många av barnen är själva smittade med viruset eller löper stor risk att
Trots att filmen bygger på en mycket sorglig verklig berättelse om
bli det. Trots att läs- och skrivkunnighet ligger högre (cirka 87 %) än
dessa föräldralösa barn avstår den från sentimentalitet och visar bara ett i vissa andra fattiga länder så saknar många skolgång. Skola är gratis
fåtal gånger upp den svartaste sidan av barnens verklighet. På så sätt går under endast fyra år (till tio års ålder) och cirka 75 % av barnen går i
filmen helt i linje med den berättelse barnen själva skapar i sin saga om skolan.
superflickan Liyana som överlever farliga äventyr där skurkar, monster
och naturfenomen måste bekämpas för att nå det lyckliga slutet.
Bild: Swedish Film
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Bild: Swedish Film

• Arbeta med att ta reda på hur det ser ut i andra afrikanska länder. Hur
ser geografin ut, vad består ekonomin av, vilka religioner och språk
finns det och vilka samhällsproblem kämpar man med? Välj ett land
och arbeta enskilt eller i grupper. Forska, rita, skriv och arbeta med
digitala presentationer.

Del 2
Filmskapande och film som bearbetning

I Liyana får vi tydligt se hur barnen använder dels sådant de varit med
om, dels viktiga delar i sitt dagliga liv, i sitt berättande. Gcina Mhlophe leder arbetet med lätt hand och öppna frågor, och låter barnen i
Att vara barn
demokratisk anda gemensamt skapa berättelsen. Den vuxne är inte en
Barnen i filmen är föräldralösa och har en vardag mycket olik den
vägledare, utan enbart ett stöd. Poängen är att den som varit med om
svenska barn lever i. Vi får se hur de brukar jorden kring barnhemmet
något svårt själv ska uttrycka sig, i en trygg miljö men utan att på något
och hur några av dem lever med HIV. Om de går i skolan och hur de
vis styras i sitt skapande. Hur barnens gruppsamhörighet eventuellt
leker får vi inte veta något om.
påverkas av den gemensamma processen tas inte upp i filmen - den
dokumentära basen bygger på enskilda intervjuer - men vi kan indirekt
• Diskutera i klassen hur ni tror att det är att växa upp på ett barnhem. tolka slutet på deras saga om Liyana som en bekräftelse på tryggheten i
Finns det barnhem i Sverige? Vilka bor där? Vad finns det för skydd
att ha ett hem på barnhemmet och en stor familj omkring sig, även om
och hjälp för barn och unga som inte kan bo med sin familj?
de föräldrar som en gång fanns runt barnet inte längre finns där.
Filmskapande är visuellt och därför inte beroende av språk eller
• Samtala kring skillnaderna i att vara barn i olika länder och kulturer. kulturell bakgrund. Dessutom har filmberättandet metaforiska element,
Hur hade barn det i Sverige under olika historiska perioder och vad
vilket bidrar till att släppa fram undermedvetna tankar och känslor.
gjorde de? Kan ni komma på filmer som ni har sett som skildrar hur
Till skillnad från exempelvis bildterapi och musikterapi så fokuserar
barn hade det förr? Varför är det viktigt att gå i skolan?
filmskapande inte bara på att uttrycka känslor, utan även på att berätta
en historia och att göra det med flera medel - visuella (färger och bildLiyana - på låtasas och på riktigt
komposition), ljud (musik och ljudeffekter), språkliga (dialog), logik
I filmen möter vi både den Liyana barnen skapar i teckningar och fant- (dramaturgi och intrig) samt kinetiska (rörelsemässiga) element. Detta
asier och den som filmskaparna presenterar oss för.
stimulerar såväl intellektuell som känslomässig aktivitet och har därför
ett värde för personlig utveckling på både det pedagogiska och psykolo• Hur ser relationen mellan den Liyana barnen i filmen skapar tillsam- giska planet.
mans och den som tar form i filmen i filmen? Vad tycker ni att filmens
Den amerikanske psykologiforskaren James Pennebaker har forskat
Liyana har för egenskaper? Känner ni igen dem hos barnen i filmen? på skrivterapi sedan 1980-talet och har konstaterat att uttryckande kreativ terapi har effekt på patienternas fysiska kroppar. Det har fungerat
Att skapa tillsammans
smärtreducerande på cancerpatienter, HIV-smittade har fått lägre virusAtt göra en film tillsammans gör barnen i filmen glada och engagerade. nivåer och patienter med depression har upplevt ökad livsglädje.
De använder sin situation, sina minnen och sin fantasi för att skapa.
Att skapa är helt enkelt bra både intellektuellt, psykologiskt och
fysiskt. Det bör ha en given plats i alla verksamheter som syftar till att
• Skriv en kort text om vad ni gör när ni är ledsna. Vilka saker kan ge låta människan utvecklas - inte minst i den pedagogiska verksamheten.
en tröst, mod och styrka?
För yngre elever kan just den emotionella och psykologiska biten ha
ett stort värde, liksom den sociala träning det innebär att arbeta i grupp.
• Skriv en liten saga om något som ni har varit med om. Det behöver Skolan ska främja elevers utveckling på alla plan och rusta dem för livet
inte vara sorgligt eller jättedramatiskt. Skriv i tredje person.
i samhället. Att kunna relatera till och få ett ”utifrånperspektiv” på sig
själv och andra är något som innebär personlig utveckling och mognad,
• Gör en film på några minuter om något som är viktigt i just er vardag vilket skolan ska bidra till att understödja.
- ert rum, fotboll, att se på TV med familjen eller göra något med
Filmskapande som pedagogik
kompisar. Visa miljön, sakerna och människorna som hör till det ni
Att se, samtala och skapa är ledorden för dagens filmpedagogik.
berättar om, och prata om dem. Visa filmerna för varandra i klassen.
Filmpedagogiken behövs i allt större utsträckning då vår omvärld och

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

kontakten med den mer och mer sker i form av rörlig bild. Nyheter och
annan information når oss i hög grad genom rörlig bild, och många
sociala medier bygger helt eller till stor del på rörligt bildmaterial, både
”officiellt” och sådant som användarna själva skapar.
I denna digitaliserade värld där tolkningen av bildinformation har
kommit att bli lika viktig som att kunna läsa och tolka text är det av
största vikt att alla får tillgång till utbildning och vägledning i att förstå
hur det rörliga bildmediet fungerar. Det är helt enkelt en demokratisk
fråga som handlar om att alla ska få möjligheten att ta del av och kunna
tolka information, och själva sprida den. Skolan är den plattform varifrån detta kan ske. Det är den enda institution som fångar upp alla under
18 år och är dessutom avsedd att bidra till att bygga en stadig grund åt
dem för att fullt ut kunna delta i samhället på alla plan.
I läroplanerna för grundskola och fritidshem samt för gymnasieskolan
står: ”Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den
gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna
orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.” Av denna anledning behövs filmpedagogik i allmänhet. Skolan ska också ”stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja
att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.” Därför är det
även av vikt att eleverna specifikt lär sig att själva skapa rörlig bild.
Att se, diskutera och aktivt arbeta med färdig film ger mycket kunskap. Att själv skapa film fördjupar denna kunskap, då görande stimulerar en praktisk och kreativ process som involverar ännu fler förmågor än
att reflektera och språkligt formulera. Genom att göra kan vi på riktigt
få syn på vilka bitar som ska till för att uppnå ett visst utfall.
Film är ett språk med många komponenter. Dels de rent filmtekniska som handlar om det audiovisuella (ljud och bild) och montaget
(möjligheten att genom exempelvis klippning pussla ihop bilderna på
olika sätt), dels de berättartekniska (som dramaturgi och skådespeleri
i spelfilmer eller val av miljöer etc. i dokumentärer och reportage). Att
lära sig förstå hur och varför vissa ljud eller miljöer väljs, och vad detta
avser att berätta för oss, är att lära sig förstå hur en text är skriven för att
påverka oss på ett visst sätt eller i en viss riktning.
Liksom talat och skrivet språk behöver vi lära oss filmens språk för
att kunna se bakomliggande ”avsikter” med det budskap som kommuniceras. Vad är det som berättas, varför, för vem och av vem? I grund
och botten handlar det om en sorts källkritik och källmedvetenhet - att
förstå och avkoda information så att vi kan använda oss av den på ett
balanserat sätt.
Att själv skapa film innebär att man måste ta alla beslut kring hur ens
utsaga ska framställas - att bestämma vad man vill berätta, varför och
för vem. Genom att fundera över och fatta dessa beslut, och omsätta
dem i praktiken, skapas ytterligare insikt i hur budskap konstrueras och
presenteras för att bli just budskap.

Praktiskt filmskapande i pedagogiska sammanhang

Många av de delar som ingår i praktiskt filmskapande är sådant som
även är delar man kan arbeta med när man ser film i pedagogiskt syfte
och följer upp den på olika sätt. Men när eleverna gör film själva får
de prova på att använda och tillämpa de handgrepp som en filmskapare
använder för att göra sin film.
Lämpliga aspekter att gå igenom och diskutera, eventuellt se exempel på i kortare filmklipp, är de grundläggande delarna i filmens språk.
Bildkomposition, ljud, ljussättning, scenografi/val av miljö, eventuella
skådespelare och dialog, dramatiskt berättande (om sådant finns) och
klippning/montage är exempel på verktyg som alla bidrar till att framföra budskapet, oavsett vilken typ av film det handlar om. Att prata om
dessa verktyg och hur man kan använda dem innan man gör film kan
vara bra som förberedelse och för att lägga en grund som eleverna kan
bygga vidare på när de går över till att själva vara kreativa.
Det finns en mängd exempel på övningar och hjälpmedel för den
som vill arbeta med film i skolan. Filminstitutet har bland annat tagit

fram foldern Filmpedagogoik - så funkar det! 11 enkla klassrumsövningar och Barnfilmskolan på Akademin Valand har tagit fram foldern
Kamerans ABC, som vänder sig till pedagoger som arbetar med mindre
barn. Dessutom finns hjälp att få via de regionala resurscentren där
vissa exempelvis tillhandahåller animationslådor, för att enkelt kunna
göra egna animationer. Mer information om detta material ger vi under
rubriken Tips på fördjupning.
Med hjälp av detta material kan man exempelvis titta närmare på hur
bildkomposition fungerar. Vad berättar man med helbild, halvbild och
närbild? Vilken betydelse har bildvinkeln och bildutsnittet? Vad är det
som syns i bild och varför ska just det synas?
Där går också att läsa om filmens ljud- och ljusanvändning. Vilka ljud
kan man använda sig av för att förstärka något? Vilka effekter har olika
ljud och ljudbilder på den som ser filmen? Hur sätter ljud en stämning
och varför väljer man en viss musik? Hur är ljuset i olika filmbilder och
varför är det så? Hur är filmen klippt? Växlar filmen bilder snabbt eller
långsamt och vad betyder det för tempo och känsla?
Skapandet av historier och karaktärer är också centralt för filmberättandet. Hur ser det ut i bilden - vilken miljö, vilka färger, vilka kläder
och saker? Vad berättar de? Hur är karaktärer eller figurer i filmen? Hur
spelar skådespelare eller hur pratar människor/djur/andra som är med?
Vad är det för historia som berättas eller budskap som framförs och
hur berättas det? Exempel på övningar där detta och annat illustreras
hittar ni bland annat på Filmriket.se, en fri webbplattform för praktiskt
filmskapande.
Det går förstås även bra att först skapa film och prata om filmerna
man gjort efteråt - hur man har gjort och varför. Som pedagog väljer du
själv vad det är du vill fokusera på vad gäller de kunskaper du önskar ge
eleverna. Ibland kan det vara bra att experimentera och sedan utvärdera
och analysera resultaten. De kan vara bra med grundläggande förkunskaper för att sedan omsätta dem i praktiken.
Men att på ett eller annat sätt sätta filmskapandet i en kontext och
vägleda eleverna till en djupare förståelse för hur den rörliga bilden
fungerar som språk, och hur vi behöver förstå och tolka detta språk,
är viktigt för att skapandet ska bli en pedagogisk verksamhet som ger
eleverna de kunskaper som är nödvändiga att ha i det bildinformationssamhälle vi lever i. Det är det filmpedagogik handlar om.

Att göra film i klassrummet

Möjligheterna när det gäller att låta eleverna skapa film är oändliga.
Det kan göras individuellt eller i grupp, alla kan arbeta med samma
typ av film eller helt olika, man kan använda sig av så många eller få
delar av det praktiska filmarbetet man vill - alltifrån att arbeta med hela
processen från manus till klippning och redigering, till att låta varje elev
filma sitt rum i en enda tagning. Man kan arbeta med animerade filmer,
koppla filmskapandet till något annat man håller på med i skolan samtidigt eller något specifikt ämne, man kan arbeta med musikvideo eller
dokumentär. Det finns i stort sett ingenting man inte kan göra. Men för
att filmskapandet ska vara pedagogiskt och generera ett djupare lärande
bör man, åtminstone för sig själv, ha en tydlig pedagogisk tanke med
det man gör och formulera varför man väljer att göra på ett visst sätt.
För den som arbetar med barn och unga inom fritidssektorn där syftet
med det pedagogiska tankesättet är lite friare och att låta barn och unga
vara kreativa mer för kreativitetens egen skull än för att lära sig något
specifikt behöver man kanske inte jobba lika strukturerat. Bara att uppleva och skapa innehåller också ett viktigt lärande - kanske inte sällan
liknande den känslomässiga och intellektuella utveckling som filmskapande som terapi stimulerar. Men om den som ”leder” filmskapandet är
engagerad och kunnig blir det naturligtvis både en roligare och rikare
erfarenhet för barnen/ungdomarna att skapa sin egen fillm.

Tips på fördjupning

Produktionsuppgifter

Filmpedagogik - så funkar det! 11 enkla klassrumsövningar
En publikation från Filminstitutet med 11 praktiska övningar i filmpedagogik som är användbara både för filmtittning med tillhörande pedagogiskt
arbete och för filmskapande

Swaziland, Qatar, USA 2018
Regissör och producent: Aaron Kopp, Amanda Kopp
Producent: Thandie Newton
Musik: Philip Miller
Språk: Engelska,Zulu

Filminstitutets webbplats
Här finns bland annat filmhandledningar till skolbio att hämta - handledningarna är främst inriktade på att se och samtala om film, men innehåller
ibland konkreta övningar som kan inspirera till och användas i skapande av
egen film

Tekniska uppgifter
Längd: 77 minuter
Distribution: Swedish Film
Censur: Från 7 år

Filmregionerna
Här hittar ni länkar till regionernas webbplatser via vilka ni få vägledning
kring hur ni kan arbeta vidare med film i skolan.
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/om-film-iskolan/
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Filmriket
En nationell och gratis webbtjänst som erbjuder övningar, filmskola och
kunskap om filmskapande med barn och unga

Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik

Öppna kanalen om skapande skola
En film med föreläsning och kunskapsbildning som bland annat diskuterar konceptet Skapande skola där elever handleds i skapande verksamhet
tillsammans med en etablerad filmare

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.

Fomp
Föreningen film och mediepedagogik bjuder på kunskap om just detta
samt sprider information om hur pedagoger kan utveckla sitt kunnande om
filmpedagogik och dess praktik
Introduktion till filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan
En bok som ger introducerar och ger olika perspektiv på filmpedagogiken
och varför den är viktig, Gleerups 2016, Malena Janson (red.)

