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Miraï, min lillasyster

Mamoru Hosodas Oscars-nominerade Miraï, min 
lillasyster, är en suggestiv berättelse om syskonskap, 
familjerelationer och de band som knyts i en familj. Filmen 
tar med åskådaren på en magisk resa in en fyraårig pojkes 
fantasi och känsloliv samtidigt som den ställer frågor om 
vad som formar vår syn på världen. I klassrummet kan 
filmen användas som utgångspunkt för diskussioner kring 
könsroller, familjeband samt hur vi förhåller oss till tidigare 
generationer.
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Klipp 1: "Lova att skydda henne!
Källa: Njutafilms

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 3 och 6, är just en rekom-
mendation. Man väljer själv om man vill ta upp ett eller 
flera teman ur frågeställningarna och/eller om man kan 
viga lite mer tid till fördjupning och närstudier av själ-
va filmmediet. Du känner dina elever bäst och vet vad 
som kan vara relevant och intressant just för dem. 

Före filmen
Miraï, min lillasyster lämpar sig väl för en klassrums-
diskussion om vad det innebär att vara en del av en 
familj, men kan också användas för en fördjupad disku-
ssion om hur könsroller präglar vår vardag. Således kan 
det vara gynnsamt att redan före filmen be eleverna att 
vara särskilt uppmärksamma på vad som förväntas av 
personerna i filmen. Exempelvis kan man titta närmare 
på hur ansvaret för hem och barn är fördelat mellan 
föräldrarna, samt huruvida Kun och hans lillasyster 
behandlas på olika sätt. Filmen följer en särpräglad 
japansk animationsstil, som skiljer sig från västerländsk 
animationstradition. Läraren och eleverna kan dis-
kutera huruvida de upplever någon skillnad mellan 
filmens animationsstil och filmer av Pixar eller europe-
iska exempel som Tomm Moores Havets sång (2014) 
och Den osynliga flickan (2017). 

Man kan också ta sig an filmen utifrån ett kulturellt 
perspektiv, bland annat genom att diskutera hur eleverna 
uppfattade den dockfestival som familjen firar.

Filmen och läroplanen
Som tidigare nämnts kan filmen användas som utgångs-
punkt för en diskussion om könsroller och normer, 
vilket passar in i samhällskunskapens centrala delar. 
Exempelvis berör läroplanen familjen och olika sam-
levnadsformer (sexualitet, könsroller och jämställdhet) 
samt sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i 
skolan och i samhället. Animerad film lämpar sig även 
väl för bildundervisningen, då filmen kan fungera som 
inspiration för framställning av berättande och informa-
tiva bilder, till exempel serier och textillustrationer. Det 
unika hus som familjen i filmen bor i kan också använ-
das som utgångspunkt för ett samtal om hur rumslighet 
kan skapas i bilder med hjälp av till exempel linjer och 
färgsättning.

Handling
Fyraåriga Kun är hemma tillsammans med sin mormor 
och familjens hund, Yukko. De väntar på att Kuns för-
äldrar ska komma hem tillsammans med Kuns nyfödda 
lillasyster. Kun väntar otåligt och när de äntligen kom-
mer hem blir han tagen av stundens allvar. Han inser 
att han har blivit storebror, och att detta medför ett stort 
ansvar. (Se klipp 1). 

KLIPP  1
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Kuns mamma, som snart ska återgå till arbetet, försöker 
lära sin man allt ifrån hur man tar hand om ett spädbarn 
till hur man tvättar kläder. Pappan kämpar med hushålls-
ansvaret, och Kun, som tidigare varit familjens centrum, 
plågas av att behöva dela föräldrarnas uppmärksamhet 
med sin lillasyster. Spänningarna i familjen når sin kul-
men när Kun får sin lillasyster att gråta i ett missriktat 
försök till lek. Mamman reagerar starkt och inskärper att 
Kun måste vara snäll mot sin lillasyster. Också Kun bris-
ter i gråt, och springer ut i trädgården för att undkom-
ma sin familj. Där ute hör han en främmande röst som 
undrar varför han gråter, och i samma stund förvandlas 
familjens trädgård till en helt annan plats. 

Främlingen presenterar sig som Prinsen, en fysisk antro-
pomorfism av hunden Yukko. Prinsen/Yukko förklarar 
att han själv har upplevt samma sak som Kun gör nu – 
innan Kun föddes var det Yukko som njöt av husses och 
mattes odelade uppmärksamhet.

Det nya livet med en lillasyster i familjen blir till var-
dag. En morgon får Kun reda på att lillasystern har fått 
sitt namn. Hon ska heta Miraï, som betyder framtid. I 
samband med att familjen firar Hinamatsuri, dockfesti-
valen, kommer Kuns morföräldrar på besök. Under mid-
dagen talar de om en sägen knuten till dockfestivalen, 
som hävdar att om inte dockorna plockas undan i tid, 

kommer. När Kuns mamma någon dag senare behöver 
resa bort på en arbetsresa, känner Kun sig ännu en gång 
åsidosatt och riktar sin frustration mot Miraï som han 
tycker är tråkig. Han går ut i trädgården som ännu en 
gång har förvandlats, denna gång till något som liknar 
en tropisk djungel. Där möter han tonårsversionen av 
sin lillasyster Miraï. (Se klipp 2). Hon är orolig över att 
pappan har glömt bort dockorna, och ber Kun att hjälpa 
henne att plocka undan dem. Kun får i uppdrag distra-
hera sin pappa medan Miraï och Yukko packar undan 
dockorna. Efter en smärre strapats lyckas de till slut med 
sitt uppdrag.

Någon dag senare sitter Kun tillsammans med sin mam-
ma och tittar på gamla fotografier. Mamman visar bland 
annat en bild på sig själv och sin bror, när de bara var 
några år äldre än vad Kun är nu. Samtalet avbryts när 
Kun blir ledsen över att han inte får någon födelsedags-
present (trots att det inte är hans födelsedag). Ännu en 
gång tar han sin tillflykt till trädgården, som återigen har 
förvandlats till en drömvärld. Denna gång möter han sin 
mamma som barn, och får se en helt ny sida av henne. 
De leker och stökar ned tillsammans i mammans barn-
domshus, tills Kuns mormor kommer hem och börjar 
skälla ut mamman för att hon ställt till med en sådan 
oreda. Kun håller för öronen, och plötsligt ligger han 
nedbäddad och sover i sin säng. Under de kommande 
dagarna upplever Kun flera liknande fantasiresor, bland 
annat får han träffa sin gammelfarfar som ung man, och 

Klipp 2: Kun möter tonåriga Miraï
Källa: Njuafilms

KLIPP  2

https://vimeo.com/349624010
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får modet att lära sig cykla.

När familjen ska åka på semester tillsammans är Kuns 
favoritbyxor smutsiga, och han vägrar att ta på sig några 
andra. Upprört förklarar han att han tänker rymma, 
och springer och gömmer sig i huset. När han tittar 
fram igen är familjen borta. Förskräckt springer han ut 
i trädgården, som har förvandlats till en liten, ödslig 
tågstation. Där träffar han sig själv som ung vuxen. De 
två versionerna av Kun börjar genast gräla, och lille 
Kun flyr från sitt äldre jag genom att hoppa på ett tåg 
som precis stannat vid stationen. Först roas han av att se 
alla andra tåg genom fönstret, men när tåget rullar in på 
Tokyos enorma tågstation blir han snabbt överväldigad 
av folkmyllret. 

Kun försöker få hjälp vid hittegodsdisken, men eftersom 
han inte kommer på vad hans föräldrar heter blir han 
hänvisad till ett höghastighetståg som tar borttappade 
barn till ”det ödsliga alenalandet”. Det drakliknande 
tåget försöker suga till sig den ovillige Kun. I sista stund 
kommer tonårsversionen av Miraï flygande och räddar 
Kun. Tillsammans upplever de händelser från sina släk-
tingars liv, som varit avgörande för Kun och Miraïs exis-
tens. Ögonblicket därpå har Kun återigen förflyttas, och 
befinner sig hemma igen tillsammans med Miraï. Medan 
föräldrarna packar bilen tittar syskonen på varandra och 
ler.

Filmens form och innehåll
Familjerelationer och normer
I Kuns familj har föräldrarna valt att dela upp hushålls-
ansvaret så att pappan (som frilansar och kan jobba 
hemifrån) tar det största ansvaret för barnen och hemmet. 
Utöver detta diskuterar också mamman och pappan vid 
flera tillfällen sina roller som föräldrar. Filmen intresserar 
sig således särskilt för denna familjedynamik. (Se klipp 
3). 

• Varför tror ni att pappan har så svårt för att ta hand om 
hushållssysslorna?

• Kan man säga att det finns särskilda sysslor som mam-
mor respektive pappor är automatiskt bra på?

• Jämför Kuns familjedynamik är med era egna familjer. 
Vilka skillnader och likheter finns, och vad beror det på?

Att få en ny familjemedlem kan påverka familjedynami-
ken, inte minst för barn som får ett nytt syskon. 

• Varför tror ni att Kun ogillar sin lillasyster?

• Kun känner en stor frustration gentemot sin lillasyster, 
och slår henne vid ett tillfälle. Hur tycker ni att Kuns 
föräldrar hanterar situationen?

• Vilka skyldigheter har Kun när det kommer till sin 

Klipp 3: Familjedynamik
Källa: Njutafilms

KLIPP  3

https://vimeo.com/349623723
https://vimeo.com/349623723
https://vimeo.com/349623723
https://vimeo.com/349623723
https://vimeo.com/349623723
https://vimeo.com/349623723


EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

lillasyster?

• Vad får föräldrar göra mot olydiga barn som inte lyss-
nar på dem? Finns det några gränser som föräldrar inte 
får passera i sin föräldraroll?

I skolämnet historia skall eleverna i slutet av årskurs tre 
ha godtagbara kunskaper om mänskliga rättigheter, och i 
synnerhet barns rättigheter. 2020 blir barnkonventionen 
dessutom lag.

• Vilka rättigheter omfattas Kun och Miraï av?

Familjen firar under filmens gång dockfestivalen, där 
en av sägnerna är att om dockorna lämnas framme för 
länge kommer flickan i familjen att gifta sig sent i livet. 

• Vad tycker ni om den sägnen? Kan ni komma på några 
liknande sägner?

• Vad tror ni att dockfestivalen skulle gå ut på om den 
istället skulle vara riktad mot pojkar? Finns det några 
sägner där pojkar straffas?

”Eken i vår trädgård? Det är egentligen vår familjs re-
gister […] Det finns för att sortera vår familjs förflutna, 
nutid och framtid”
I slutet av filmen får Kun tillsammans med tonårsversio-
nen av sin lillasyster möjlighet att uppleva olika sekven-
ser i sina släktingars liv, som varit avgörande för deras 

existens idag. Diskutera med eleverna om vilka faktorer 
som har lett fram till deras liv och plats på jorden.

• Har ni några egna exempel på händelser som påverkat 
er på sista tiden? Ni kanske har en släkting som flyttat 
eller flytt till Sverige? Hur skulle eran vardag ha föränd-
rats om de inte flyttat eller flytt hit?

Frågeställningen kan också kopplas till ett större per-
spektiv utifrån skolämnet historia och de centrala 
begreppen förändring, kronologi, orsak och konsekvens 
samt hur de används i historiska sammanhang. Vilka 
historiska händelser har format världen som eleverna 
lever i idag? Vad skulle kunna vara annorlunda? 

• Vilka historiska händelser skulle ni själva helst vara 
med om eller bevittna, om ni likt Kun kunde resa i 
tiden?

• Eken i familjens trädgård symboliserar familjens his-
toria. Vilka andra föremål kan ni komma på som sym-
boliserar vårt förflutna? Vad symboliserar exempelvis er 
egen skolbyggnad? Finns det föremål som symboliserar 
något i framtiden?

• Har någon av er en familjemedlem som har släktfors-
kat? Hur långt bakåt i tiden tänker ni att man kan släkt-
forska, och varför tror ni att man vill göra det?

• Mirai betyder ”framtid” på japanska. Leta efter fler 
namn med olika betydelser. Vad betyder era egna namn?

Foto: Njutafilms
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Filmiska kvaliteter
En av de unika egenskaperna med film är att man i 
ett klipp kan ta sig från ett perspektiv till ett annat, 
från en värld till en annan på mindre än en sekund. 
I Miraï, min lillasyster sker dessa klipp inte bara i 
själva filmen, Kun råkar också ut för dem när han 
besöker familjens trädgård som kan förvandlas till 
alla möjliga platser, i olika tider. Ett intressant sätt 
att lyfta den filmiska berättartekniken kan vara att 
be eleverna att återskapa den cineastiska upplevel-
sen med hjälp av stillbilder eller text. Ett talande 
exempel är när Kun besöker trädgården efter att ha 
bråkat med sin mamma om en eventuell födelse-
dagspresent. Innan han förflyttas till fantasivärlden 
där han träffar sin mamma som barn, befinner han 
sig i en akvarieliknande plats där fiskar simmar runt 
om honom trots att han andas som vanligt. 

• Går det att återge en sådan filmsekvens i text eller 
är varje upplevelse knuten till sitt medium? 

• Har ni läst något som inte skulle kunna återges 
i film? Gör en enkel skrivövning, där ni med ord 
beskriver valfri scen ur filmen. 

Ett annat berättarmedium som är starkt besläktat 
med film är data- och tv-spel. 

• Hur tror ni att Miraï, min lillasyster skulle fung-
era som ett tv-spel? Hur skulle det se ut och vad 
skulle det gå ut på?

För lägre årskurser
Trots att Miraï, min lillasyster innehåller ett par skräm-
mande sekvenser kan filmen användas för yngre elever 
än de som denna filmhandledning främst riktar sig till. 
Filmens berättarform med animerade bilder kan göra 
berättelser om hur det är att få ett syskon och de blan-
dade känslor det innebär mer lättillgängliga för barn. 
(Se klipp 4). Dessutom utgår filmens narrativ från ett 
barnperspektiv, vilket också ökar tillgängligheten. 

• Berätta för varandra om er egen syskonrelation eller 
om hur det är att vara ensambarn. Finns det några skill-
nader mellan att vara äldre eller yngre än sitt syskon? 
Hur är det om man är fler än två syskon? Kan en vän 
vara som ett syskon?

• Tror ni att det är någon skillnad på att vara syskon 
som barn och som vuxen. Kan man märka på vuxna 
om de är syskon?

Klipp 4: Kun nyper Miraï
Källa: Njutafilms

KLIPP 4

https://www.youtube.com/watch?v=vHcDG6K2X3U
https://vimeo.com/349623820
https://vimeo.com/349623820
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https://vimeo.com/349623820
https://vimeo.com/349623820
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se

Vargbarnen (Ookami kodomo no Ame to Yuki, 
regi: Mamoru Hosoda, 2012)

Odjuret och hans lärling (Bakemono no ko, regi: 
Mamoru Hosoda, 2015) 

Tidigare filmer av Mamoru Hosoda. Odjuret och 
hans lärling har släppts i Sverige och utforskar 
liknande teman som Miraï, min lillasyster.

Min granne Totoro (Tonari no Totoro, regi: Hayao 
Miyazaki, 1988) 
För den som vill fördjupa sig bland familjevänliga 
animefilmer kan Studio Ghiblis filmer rekommende-
ras. De flesta finns med svensk dubbning eller text. 
Bland dessa ligger klassikern Min granne Totoro 
särskilt nära till hands då den berör både syskon-
skap och naturens mystik.
Läs filmhandledningen här.

Your Name (Kimi no na wa, regi: Makoto Shinkai, 
2016)
Mer nutida exempel är CoMix Wave Films-produce-
rade Your Name som även den leker med identitet 
och tidsresor.
Läs filmhandledningen här.

Efter livet (Wandafuru raifu, regi: Hirokazu Koreeda, 
1998)

Efter stormen (Umi yori mo mada fukaku, 
regi: Hirokazu Koreeda, 2016) 

Shoplifters (Manbiki kazoku, 
regi: Hirokazu Koreeda, 2018).

För den vuxna publiken kan Hirokazu Koreedas 
filmer vara en ingång för den som söker japanska 
filmer med en liknande tematik om vad det innebär 
att vara en familj. 
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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/sv/fa-kunskap-om-film/
filmiskolan/om-att-boka-skolbio/
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