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Olga
Olga är ett prisbelönat drama om den ukrainska 
elitgymnasten Olga. Olga tvingas flytta till Schweiz 
då tillvaron i hemlandet blivit farlig i samband med 
de protester mot regimen som ägde rum mellan 
2013 och 2014 . 

Filmen är en berättelse om att slitas mellan 
sin hängivenhet till idrotten och lojaliteten mot 
sitt folk och deras frihetskamp. Den blir också 
en påminnelse om att hur mycket vi än önskar 
att idrott och politik inte ska höra ihop så visar 
verkligheten att det allt som oftast gör precis det.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedago-
giskt verktyg. Våra filmhandledningar är gjorda för 
att ledsaga dig som lärare i att använda filmmediets 
många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst 
känner dina elever bör åldersrekommendationen, som 
här sträcker sig från årskurs 9 till gymnasiet, enbart 
ses som en fingervisning. Handledningen kan använ-
das som en förberedelse och ett stöd och för att öppna 
upp för frågeställningar och diskussioner. Det är ingen 
manual som måste följas i föreslagen ordning. Välj 
istället utifrån dina elevers behov, och den tid som ni 
kan avsätta om ni vill diskutera utifrån tema, i samband 
med något särskilt skolämne eller djupstudera aspekter 
som exempelvis filmens form. Den här filmhandled-
ningen innehåller också klipp som ett stöd för minnet 
och underlag för diskussionsfrågorna.

Filmen och läroplanen 

Filmen Olga kan med fördel användas inom Samhälls-
kunskap, ett ämne som ska ge eleverna förutsättningar 
att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv. Den 
ger också nycklar till att förstå innebörden av demo-
krati och diktatur, liksom olika styrelseskick som mo-
narki, presidentstyre och parlamentarism. 

Utifrån filmens dramatiska politiska skeenden och 
bilder kan man fundera kring dilemman som hänger 
samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 
Dessutom ger filmen perspektiv på hur man kritiskt 

granskar information, ståndpunkter och argument i 
såväl digitala medier som i andra typer av källor. 

Filmen kan även knytas till ämnet Bild där undervis-
ningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur bildbudskap utformas i olika medier och hur 
man lär sig att kritiskt granska och analysera samtida 
och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Olga kan även fungera som utgångspunkt för att inom 
ämnet Idrott och hälsa diskutera kroppsideal inom 
olika idrotter, träningslära och hur man förebygger 
skador genom allsidig träning.

Handling

Femtonåriga Olga är en lovande elitgymnast och lever 
med sin mamma i Kyiv i Ukraina. Det är de turbulenta 
åren 2013-2014 då en stor del av befolkningen pro-
testerar på Självständighetstorget (Majdan) mot den 
sittande ryssvänlige presidenten Viktor Janukovytj och 
hans motstånd att närma sig EU, men man protesterar 
också emot den utbredda korruptionen inom ledning-
en.

Olgas mamma, som är en regimkritisk journalist, hotas 
och förföljs. När hon utsätts för ett mordförsök, deras 
bil blir våldsamt påkörd när hon kör Olga hem från 
träningen, inser hon att det är för farligt för dottern 
att stanna i landet. Olga skickas till sin bortgångne 
fars hemland Schweiz för att i trygghet kunna träna 
gymnastik inför europamästerskapen och ingå i det 
schweiziska laget.
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Olga blir inneboende hos ett äldre par nära gymnastik-
hallen. Hon börjar träna med nya kamrater från olika 
länder men har inte helt lätt att smälta in. Hon försöker 
fokusera på träningen, men oron för mamman gör sig 
ständigt påmind. Hon håller kontakten både med henne 
och sin gamla lagkamrat Sasha, som rapporterar om 
läget i Kyiv men försöker att inte oroa Olga. 

Olga har rätt till schweiziskt medborgarskap, vilket 
krävs för att kunna tävla för det schweiziska landslaget, 
men för det måste hon avsäga sig sitt ukrainska. Hon 
kämpar med det franska språket och de moment som 
hon måste klara inför europamästerskapen. Tränaren är 
till en början inte imponerad, men tjejerna i gymnast-
gruppen ser henne som en farlig konkurrent. 

Hemma förvärras situationen och kravallpoliser arreste-
rar hundratals demonstranter, studenter och journalister. 
Många skadas och Olga uppmanar sin mamma att ta sig 
därifrån. 

När hon under julhelgen besöker släktingar på sin pap-
pas sida, inser hon att det finns saker i det förflutna som 
splittrat familjen. Olga skriver på för att bli schweizisk 
medborgare och upptas i landslaget och uttagningarna 
till europamästerskapen inleds. Väl vid europamäster-
skapen i Stuttgart träffar hon Sacha som berättar mer 
om läget hemma i Kyiv. Samtidigt får hon reda på att 
hennes mamma skadats och förts till sjukhus. 

Trots den svåra stunden biter Olga ihop och tävlar för 
sitt nya hemland - och vinner. Men när hon får se sin 
mammas sönderslagna ansikte i ett skypesamtal får hon 
en chock. När Olga sedan visar sig ha en stressfraktur i 
foten verkar drömmen om en OS-medverkan långt borta, 
och hennes framtid som gymnast sönderslagen. Bilderna 
från ett brinnande Kyiv gör att hon överväger att ta sig-

hem på egen hand. Men hennes tränare uppmuntrar henne 
ändå att stanna. 

Filmen slutar år 2020, tillbaka i Kyiv. Det är sommar. Pre-
sident Janukovytj har avgått och flytt till Ryssland. Samma 
år utbryter kriget i östra Ukraina där Ryssland invaderar 
och annekterar Krim. Vi får se hur Olga, som nu har lagt 
elitdrömmarna på hyllan, leder barn och unga i gymnastik.

Filmens form och innehåll
Sport som identitet och drivkraft
Det är ingen tvekan om att Olga är en hängiven gymnast 
och ett vandrande kraftpaket. Hon presenteras gående på 
händer tillsammans med några träningskompisar utanför 
idrottshallen i Kyiv, vars fasad pryds av OS-ringarna. Hela 
hennes värld är hård träning med målet att tävla i Euro-
pamästerskapen. När hon kommer till Schweiz tillbringar 
hon många timmar själv i den nedsläckta nedstängda 
träningshallen utöver den gemensamma träningen. Även 
efter tränaren sagt att det är farligt. Hon springer otaliga 
varv ensam runt löparbanan nattetid och pressar sig själv i 
sin jakt på precision och perfektion.

Olga har siktet inställt på Europamästerskap och ett 
hägrande OS. Särskilt envist tränar hon för att klara en så 
kallad Jaeger på barren. Inget får stoppa henne. När hon 
tränar och misslyckas försöker hon med bestämdhet om 
och om igen. Trots att hon dunsar ner i mattan ser hon det 
inte som misslyckande utan fortsätter. Hon låter sig inte 
ens hejdas av skador eller smärta. ”Hon är en jävla robot”, 
säger Steffi, lagkaptenen i det nya laget. 

 • Vilka egenskaper har Olga som gör henne till en så 
framgångsrik gymnast? Hur kan dessa egenskaper också 
framstå som negativa?
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Gymnastiken omgärdas av rigorösa förberedelser. 

• Hur skildras de nästan rituella momenten som omgärdar 
övningarna i filmen?

Olga lämnar sin gamla gymnastikklubb i Ukraina och 
kommer som nykomling till det schweiziska landslaget. 
Gymnastik är inte bara en individuell sport utan en kollek-
tiv. Hennes prestation blir även en del av gruppens. 

• Hur tas Olga emot av tjejerna i klubben? Hur ser dyna-
miken ut i gruppen? Vilka hierarkier kan man ana? Vilken 
roll får hon i gänget? Vilken relation utvecklar hon med 
Zoé? 

Gymnastiken upptar Olgas liv och har gett henne upp-
märksamhet. Att vara elitgymnast är, särskilt i forna 
östländer, förknippat med status, stjärnglans och beundran. 
En upphöjd position hon gör allt för att bevara. Därför är 
hon beredd att till och med avsäga sig sitt ukrainska med-
borgarskap. De dramatiska händelserna hemma Kyiv får 
henne att omvärdera vem hon är och vad hon vill vara. 

• Hur kan man tolka slutet på filmen då hon valt en annan 
väg än den utstakade som elitgymnast? Hur är stämningen 
i de bilderna?

I exil mellan två världar
Olga lever i exil mellan två världar när hon lämnar Ukrai-
na. Vistelsen i Schweiz ställer tillvaron på sin spets och 
hon slits mellan sin dröm om mästerskap och OS, och sin 
lojalitet till hemlandet där folket gör revolution och offrar 
sina liv för frihet och demokrati. Trots att Olga uppskattar 
att allt i Schweiz är lyxigare än hemma gör sig 

händelserna i Kyiv och protesterna på Majdantorget stän-
digt påminda. Gatorna brinner och fredliga demonstran-
ter misshandlas och fängslas av polis.

Med dagens teknik kan vi alla vara på flera platser sam-
tidigt. För Olga avbryts träningen ständigt av bilder från 
Kyiv. Med mamman som både lugnar och oroar henne. 
Och vännen Sasha som blivit en fullfjädrad aktivist och 
klandrar Olga för att inte inse allvaret i situationen. 

• Hur hanterar Olga slitningarna mellan sina egna dröm-
mar och pressen både från sig själv och andra att visa 
lojalitet med Ukraina?

Att Olga reser till just Schweiz beror på att hennes 
avlidne far kommer därifrån. Där finns också chansen 
för henne att bli schweizisk medborgare. Men då tvingas 
hon också att välja, eftersom Ukraina inte tillåter dubbelt 
medborgarskap. Detta blir både en praktisk och symbo-
lisk gest. 

Olga förkroppsligar det Ukraina som söker sig närmare 
Europa. Och Schweiz som är ett neutralt land blir den 
perfekta platsen för frihet och oberoende. 

• Hur ställer sig Olgas mamma till dotterns val att avsäga 
sig sitt ukrainska medborgarskap? 

Olga berättar för sin vän Zoé att hon var tvungen att läm-
na Ukraina på grund av hotet mot mamman. Hon berättar 
om hur yttrandefriheten strypts och människor förföljs 
för sina åsikter. Att komma till Schweiz har fått henne 
att inse att resten av världen inte är så. Hennes vän Sasha 
lever mitt i den hårda verkligheten i Kyiv där strängare 
lagar lett till hot om arrestering för minsta protest. Sasha 
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berättar också att hon upplever ett slags rus över att kän-
na sig behövd och om hur hon själv blivit allt våldsam-
mare och bland annat kastat en molotovcocktail på en 
polis. Samtidigt vill hon dra sig ur alltihop. 

• Sasha kämpar på barrikaderna i Kyiv och brinner av 
engagemang och kampvilja. Vilka anklagelser riktar hon 
mot Olga?

Olga träffar några släktingar på sin fars sida under jul-
helgen. Det blir tydligt att det finns gammal bitterhet hos 
dem som får Olga att hamna mellan två läger även där. 

• Hur upplever ni hennes möte med farfadern och de 
andra familjemedlemmarna? 

Sport och politik
Det sägs att sport och politik inte hör ihop. Lika fullt 
verkar en sammanblandning av de två världarna ofrån-
komlig. I Olga är det uppenbart. Olgas tränare i Ukraina 
reser plötsligt till Ryssland för att istället träna deras 
gymnastiklandslag. När deras vägar korsas igen är käns-
lorna starka.

Sasha gör en veritabel kupp när hon vid Europamäster-
skapen i Stuttgart istället för att utföra sin gren försöker 
få publiken att stämma in i ropen "Befria Ukraina!". 

• Hur reagerar omgivningen? Är det ett effektivt sätt?

När Vassily, den ukrainske tränaren som nu arbetar för 
Ryssland och tränar deras gymnaster stöter på sina gam-
la elever Olga och Sasha på tävlingarna i Stuttgart visar 
de honom sitt missnöje. Sasha visar det genom att ge 
honom fingret. Olga ber honom att aldrig tala med henne 
igen. Han påpekar att sport och politik inte hör ihop. 

• Hur reagerar Olga på det?

Sport och idrott hör inte ihop. Orden har nästan blivit 
en besvärjelse eftersom det är något vi önskar men 
också vet inte fungerar i verkligheten. Otaliga OS och 
VM har arrangerats i icke-demokratiska länder och 
genomförs trots protester. 

Efter den ryska invasionen av Ukraina 24 februari 2022 
har framför allt västvärlden och EU bojkottat Ryssland 
som nation vid olika sportevenemang. Man har även 
riktat kritik mot enskilda idrottsutövare. I Sverige blev 
den svenske basketspelaren Jonas Jerebko hårt kriti-
serad och avstängd för landslagsspel för att han valde 
att spela för ett ryskt lag och golfaren Henrik Stenson 
fick omfattande kritik för att han valde att spela på den 
nystartade, kontroversiella och omstridda golftouren 
LIV, som är statligt finansierad av Saudiarabien.

• Hör sport och politik ihop? Vilka exempel kan ni ge 
när det oundvikligen är så? När är det rätt att demon-
strera inom sportvärlden för en viktig politisk fråga? 

• Varför är just sport- och idrottsvärldarna i sig så sym-
boliska som politiska slagfält?

• Vilket politiskt symbolvärde ligger i att Olga väljer 
att tävla under den schweiziska flaggan?

• Den ryska invasionen av Ukraina 2022 sätter även fil-
men Olga i ett nytt ljus i relation till sport och politik. 
Kan ni ge exempel på hur idrott i Ukraina respektive 
Ryssland påverkats av kriget?

Estetik och autenticitet 
Olga har tre avgörande spelplatser. Gymnastiksalen, 
exteriörer från den schweiziska omgivningen och 
Majdantorget. Filmen består också av en blandning av 
olika filmformat och estetiker.
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Gymnastiksalen utgör filmens hjärta och det är den vi 
presenteras för i inledningen. En stor yta där flickor 
tränar på olika stationer. Kameran växlar mellan helbil-
der, där vi ser hela lokalen och närbilder, som fokuserar 
på händer och ansikten. Även den så kallade ljudbilden 
är förstärkt. Gnissel från magnesiumpulver på barren, 
studsande fotsulor och dunsar när kroppar faller mot 
mattan.

Bilderna från gymnastiksalen har en autentisk närvaro 
och skapar en nästan dokumentär känsla. Gymnaster-
na, inte minst Olga, spelas av riktiga gymnaster. Några 
stuntkvinnor har alltså inte behövts.

Titta på filmens trailer, klipp 1.
• Fundera över vad som bidrar till att skapa den doku-
mentära känslan, utifrån just kameraarbete och ljud. 
Tränaren talar mycket om rytm. 

• Hur märker man att det finns rytm även i bilderna?

Som kontrast till den dokumentära känslan i gymnas-
tikbilderna finns scener med en mer drömlik karaktär, 
magisk realism. Som exempelvis när Olga umgås med 
sin vän Zoé. De samtalar sittandes i en liten pool. Ljuset 
är mörkt grönaktigt. I en annan kastar de magnesium-
pulver på varandra tills de ser ut som två ledsna clow-
ner i ansiktet. I en tredje hjälper Olga Zoé i hennes fria 
program. Även den scenen är höljd i dunkelt ljus. 

En scen som sticker ut är scenen där Olga vaknar till 
som ur en dröm och hela hennes sovrum står i lågor. 

• Vilka andra scener i filmen kan ni komma på som står 
ut och bryter mot den dokumentära tonen i gymnastik-
partierna?

Den tredje och centrala spelplatsen är händelserna på 

Majdantorget, som pågår medan Olga finner sin plats i 
den nya truppen i Schweiz. Dels via bilderna på kom-
pisen Sashas mobil och dels via de täta videosamtalen 
mellan Olga och hennes mamma på skolans dator.

Bilderna från Kiev och Majdantorget är autentiska och 
skildrar de verkliga händelser där ukrainare masspro-
testerade mot presidenten, korruptionen och den nära 
relationen till Ryssland. 

• Hur blir dessa bilder en ständig påminnelse för Olga 
om det hon lämnat? 

• Sociala medier har skapat förutsättningar för alla 
människor att delge vad som händer i deras omgivning. 
Alla blir mer eller mindre reportrar på plats för dramatis-
ka händelser. Vilka bilder får vi se från Ukraina? 

• Hur upplever ni dessa bilder i ljuset av att Ryssland 
invaderade Ukraina den 24 februari 2022?

• Vilka vardagsbilder har ni sett som förmedlats av 
människor på gatan och de som lever i krigszoner?

Verkligheten efter "Den värdiga revolutionen"
Händelserna i filmen utspelar sig mellan 2013 och 2014 
då det folkliga upproret, den så kallade värdiga revolu-
tionen, gav uttryck för ukrainarnas önskan om starkare 
band till Västeuropa. Protesterna ledde till att president 
Janukovytj flydde till Ryssland. Samtidigt utropade 
aktivister i de ryskspråkiga folkrepublikerna Donetsk och 
Luhansk i sydöstra Ukraina självständighet. De enda som 
hittills erkänt republikernas självständighet är Nordkorea, 
Ryssland och Syrien. Omvärlden har däremot fördömt 
Rysslands inblandning och införde sanktioner 2014. Där-
efter har uppblossande strider pågått mellan ryskstödda 
separatister och Ukraina. Som nämns i filmen invaderade 
Ryssland även Krim 2014. 
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Händelserna i filmen föregår alltså det storskaliga militä-
ra anfall som Ryssland inledde 24 februari 2022. 

I skrivande stund, september 2022 pågår kriget fortfa-
rande, främst i de östra delarna av Ukraina där Ukraina 
just nu har framgångar. Men bomblarm ljuder fortfa-
rande i Kyiv och andra delar av landet. Västvärlden, 
representerat av främst av EU och USA stödjer Ukraina 
med vapen och hårda sanktioner mot Ryssland.

Ungefär 16 miljoner människor av Ukrainas 40 miljo-
ner är på flykt inom och utom landet. Flest har flytt till 
Tyskland och Polen. Till Sverige har ungefär 40 000 
flyktingar kommit sedan krigets början.

Verkligheten och fiktionen närmar sig varandra och 
filmen som hade premiär innan Ryssland anföll Ukraina 
får ytterligare dimensioner. Den får också en särskild 
tyngd då flickan som spelar huvudrollen i filmen, Anas-
tasiia Budiashkina, själv var tvungen att fly från Ukraina 
till Polen.

• Händelserna i Ukraina är under ständig förändring. Vad 
händer där just nu? Vilka dramatiska händelser har ni 
läst om eller sett på nyheterna? Hur ser propagandakri-
get ut från den ryska respektive den ukrainska sidan?
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Se

Winter on Fire, Ukraine’s fight for freedom, 2015, 
Netflix

Athlete A, skandalen I USA:s gymnastiklag, 2020, 
Netflix

Nyheter
Kyiv Independent, ukrainsk nyhetssajt med direktbe-
vakning av kriget
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