Oskars Amerika
En filmhandledning från Svenska Filminstitutet
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Rek för åk 2 - 5

Tioårige Oskar har det tufft och måste ofta ta hand om sin mamma istället för tvärtom. När hon
berättar att hon ska till Amerika för en arbetsintervju, när hon i själva verket ska få vård för sitt
drickande, hamnar Oskar en tid hos sin stränge morfar i ödebygden i Nordnorge. Ensamheten
bryts i mötet med byns särling Levi som har en liten vit ponny med flygarglasögon. Tillsammans
börjar de kämpa för att förverkliga drömmen om att ro över Atlanten.
Oskars Amerika handlar om att som barn få axla för mycket ansvar, att längta efter frihet och
om hur fantasin kan hjälpa en att överleva.
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Om filmhandledningen

Film är ett svåröverträffat pedagogiskt verktyg och våra handledningar
är utformade för att vägleda dig som lärare. Åldersrekommendationen,
som här sträcker sig från mitten av lågstadiet till mitten av mellanstadiet, är just en rekommendation. Du som lärare känner dina elever bäst
och kan anpassa frågeställningar och teman som kan vara användbara
för just dem.

Filmen och läroplanen

Oskars Amerika kan i samband med samhällskunskapsämnet fungera
som utgångspunkt för diskussioner om grundläggande frågor kring hur
vi lever tillsammans i olika slags familjer. Hur kan det till exempel vara
att tvingas bo på ett ställe man inte är van vid? Men också kring frågor
om alla människors lika värde, barns rättigheter och hur vi främjar tolerans. Filmens slående miljöer kan inom ämnet bild inspirera till samtal
om filmmediets förmedlare av stämningar och påverkan på hela vår
filmupplevelse, samt om ljudets betydelse.

Handling

Mellan dem växer en udda vänskap fram och de visar sig ha mycket
gemensamt. Inte minst när de drömmer om en bättre tillvaro i Amerika.
Levi, vars anfader en gång var den förste som rodde över Atlanten, har
en träbåt i garaget som skulle kunna bli deras möjlighet. Men när Oskar
ska inviga Levi i konsten att poppa popcorn glömmer de kastrullen på
spisen och en explosionsartad eldsvåda förintar Levis hus till grunden
och hans kära ponny springer bort.
Det blir brådskande att hitta Hästen och samtidigt planera för båtresan
till Amerika. Båten måste renoveras, proviant planeras och en specialflytväst sys till hästen. Situationen kompliceras av att Levi jagas av
polis, som tror att Levi själv satt eld på huset, och han riskerar nu att
hamna på en institution. Morfar ogillar starkt att Oskar umgås med Levi
men Oskar gömmer ändå sin nya bästis undan polis och myndigheter i
Helmers ladugård. Oskars mamma ringer och skickar vykort från vad
hon påstår är Amerika men snart inser han att det hela är en lögn och att
hon i själva verket befinner sig på en klinik.
Båten ligger redo vid stranden men Levi vägrar resa utan sin kära
häst. Den har tillfångatagits av Tom och hans gäng. Thea, som han nu
blivit vän med, hjälper Oskar att befria den. Medan morfar väntar besök
av ett tv-team som ska filma hans mästerverk, en konstruktion av tändstickor som han arbetat med i fem år, kommer han på Oskar med den
gömde Levi. Nu kommer det också fram att Helmer är pappa till Levi.
Något han aldrig velat erkänna. Levi är alltså Oskars morbror. Förvirring uppstår inför reportrarna från norsk tv där Oskar och Levi hamnar
rakt i filmandet och berättar om sina amerikaplaner.
Snart är de på väg mot stranden där Oskars mamma, som sett allt på
tv, ansluter och hoppar med i båten medan polisen är dem i hasorna.
Båten styr ut mot havet och de möter solnedgången på väg mot drömmarnas land.

Vi befinner oss i ett typiskt kargt västernlandskap. En pojke och en
kvinna rider på varsin häst i varmt kvällsljus. Scenen visar sig vara
tioårige Oskars dröm från vilken han vaknar till en helt annan, dystrare tillvaro, långt från prärien, i en norsk kuststad. Hans mamma har
alkoholproblem och allt som oftast somnar hon på soffan med någon ny
kille. Oskar har det tufft även i skolan där han mobbas, så han väntar sig
inte att någon skall komma på hans födelsedagskalas.
Oskars mamma samlar ändå ihop sig för att fira, poppar popcorn
och lovar att de ska resa till Amerika tillsammans och rida på prärien.
Det blir inte något av det, utan Oskar finner henne än en gång redlöst
berusad och med stukad handled. Läkaren ser att hon behöver hjälp och
skickar iväg henne på en avvänjningsklinik. För Oskar berättar mamDrömmen om Amerika
man att hon ska iväg på en arbetsintervju i Amerika och att Oskar under Filmens inledande sekvens är en dröm som beskriver allt det som
några veckor ska få bo med sin morfar långt ute på landet.
Oskar längtar efter. På hans skrivbord står cowboys och indianfigurer.
Morfar Helmer visar sig vara en barsk man som förväntar sig att
På väggarna syns bilder av rodeohästar. Oskar har en pilbåge och när
barnbarnet ska äta fläskkotlett och hugga i med arbetet på gården. Själv
hans mamma ger honom en viewmaster, ett litet tittskåp med tredisitter han mest i källaren och pysslar med en hemlighet. Oskar gör
mensionella bilder av hästar på prärien, är det för honom som att kliva
istället nya bekantskaper i byn. Tom, Thea och några andra jämnåriga
rakt in i den drömmen.
som håller ihop. Men framför allt möter han särlingen Levi. En traktens
tok, som har en liten vit ponny, kallad Hästen. Hästen följer med honom
överallt. Till och med på bio.
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• Hur skildrar filmen det Amerika som Oskar drömmer om? Vilken
stämning är det i drömmen? Hur ser han sig själv där? Hur avbryts
den? På vilket sätt kan man se att det är en dröm? Vilka ljudeffekter
hör ni?
• Filmens slut återknyter till filmens inledande prärielandskap. Hur tolkar ni sista scenen? Hur tänker ni er att det kommer att gå för Oskar,
hans mamma och Levi?

• Den vardag som Oskar lever i beskrivs däremot starkt realistiskt.
Hemma surrar flugor när mamman låter allt förfalla. I morfars hem har
tiden stått still och mot de vykortsvackra miljöerna står förfallna hus
och lador i stark kontrast. Hur skulle ni vilja beskriva omgivningarna i
filmen. Hur ser morfars hus ut? Hur lever Levi?
• Sättet att blanda drömmar med realism på film kallas ibland ’magisk
realism’. På vilket sätt förenar filmen det realistiska med ett slags
förhöjd verklighet? Finns det exempel när man inte vet riktigt vad som
är fantasi och vad som är verklighet?

• Drömmen om Amerika är något som hans mamma hållit vid liv både
för sig själv och Oskar genom att tala om landet som ett paradis där
man kan förverkliga sig själv. Sanningen är ju att de lever i en verklig- Film är visserligen ett bildmedium och vi tittar på film. Men ljudet
het fjärran den drömmen. Men hur håller Oskar själv liv i sin dröm?
till en film påverkar oss mycket mer än vi är medvetna om. I Oskars
Vad betyder mötet med Levi för att komma den närmare?
Amerika finns förutom dialogen och musiken de ljud som kallas atmosfäriska ljud på filmspråk. Här är de ofta förstärkta för att ge en specifik
• Drömmen om en annan plats kan också vara flykten från något. Vad stämning åt scenerna.
skulle Oskar kunna vilja kommat bort ifrån? Vad innehåller drömmen,
mer än att kunna rida på en häst på prärien?
• Vilka specifika ljud från naturen kan ni urskilja? Vad skapar ljuden
för stämning eller atmosfär i scenerna där det inte är så mycket dialog?
• Myten om prärien och cowboyen som en förebild var kanske starkare
för barn för några decennier sen. Man växte upp med filmer och böck- • Det anges inte riktigt vilken tidsepok vi befinner oss i. Ingen aner som utspelade sig i vilda western. Vad tänker ni er att en cowboy
vänder mobil, en del kläder verkar tillhöra historisk tid medan annat,
betyder för Oskar? Vilka egenskaper har en cowboy?
såsom flytvästarna ser ut som relativt nya. När tänker ni er att filmen
utspelar sig? Vilka föremål känns som gamla och vilka företeelser
Amerika har i sekel varit något av en drömmarnas kontinent. Sinnekänns mer moderna? Kan det finnas en idé med att låta berättelsen
bilden för frihet, rikedom och kanske berömmelse. Den amerikanska
vara tidlös?
populärkulturen har också funnits närvarande och tillgänglig för oss
även om vi inte har satt vår fot i USA. Genom film, tv och musik
Filmiskt berättande, dramaturgi, följer ofta igenkännbara mönster.
har amerikanska influenser varit självklara. Vi äter och klär oss efter
Komedi, drama, deckare eller actionfilmer har sina återkommande
amerikanska förebilder.
upplägg och persongallerier. I Oskars Amerika, leker man lite med
gangsterfilmen i scenen där Tim och gänget tagit hästen till fånga. Den
• Är Amerika fortfarande ett drömmarnas land? Vad är det som lockar står fastkedjad som i en gisslansituation och killarna sitter som små
med just det landet i så fall? Vilka bilder ser ni framför er när ni tänker kriminella i en husvagn och spelar kort.
på Amerika? Hur har dessa bilder vuxit fram tror ni? Finns det någon
annan plats ni har skapat era drömbilder kring? Skapa ett collage eller
• Mot slutet förekommer en jakt där Levi och Oskar på motorcykel
en inspirationstavla av positiva bilder och ord som symboliserar den
jagas av Tim. Vilken typ av filmer burkar sådana scener förekomma i?
platsen. Kombinera egna teckningar, med bilder från tidningar eller
Internet med bilder ni har fotograferat själva.
Vuxnas svek, lögn och sanning
Oskars mamma låter Oskar klara sig mycket själv. Ofta är det snarare
En verklighet med viss magi
han som får ta hand om henne när hon har druckit för mycket. Men han
Konstrasten till drömmen är den verklighet som Oskar lever i. Och det beundrar henne också, är lojal med henne och vill gärna att de två ska få
är i det svindlande norska landskap som filmen utspelar sig. Morfars
en bättre framtid. När hon lovar att de ska resa till Amerika tillsammans
hus ligger högt upp i Nordnorge, omgivet av björkskog, med närhet till tror han henne. Liksom när hon säger att hon ska dit på en arbetsinterhavsbandet och med storslagna fjäll i fonden. Det är långt mellan husen vju. Men hon har både svårt att leva upp till mammarollen och vågar
och så tyst att alla naturens ljud blir tydliga.
heller inte berätta att hon ska få behandling för sina alkoholproblem.
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I stället löser hon det med lögner där hon låtsas befinna sig i Amerika
genom att skriva vykort och ringa från sitt hotell.
• Varför tror ni att mamman inte berättar sanningen för Oskar om sin
vistelse på en klinik för alkoholavvänjning? Är det rätt av henne? Hur
tycker ni att hon borde ha gjort? Kan barn tåla sanningen även om den
kan vara tung och smärtsam? Har Oskar rätt att få veta?
• När läraren i skolan frågar vad de ska göra på sommarlovet och
Oskar svarar att de ska till Amerika, skrattar resten av klassen och en
kommer med anspelningar på mammans alkoholism. På vilket sätt står
Oskar upp för sin mamma, tar hand om henne och skyddar henne och
sig själv?
• Oskar har förberett inbjudningskort till sitt tioårskalas men han delar
aldrig ut dem till klasskamraterna. Varför tror ni att han inte gör det?
• Oskar ges hela tiden nya löften av mamman om att allt ska bli bra.
Att de ska göra saker tillsammans. Resa och uppleva nya platser. Men
hon sviker honom gång på gång. Vilka tycker ni är de största sveken?
Det vilar också outredda lögner längre tillbaks i familjens historia.
Oskars morfar är en förtegen, kärv man som talar mycket om att man
ska göra saker som betyder något. Inte ansvarslöst drälla omkring som
Oskars mamma, eller Oskar för den delen. Det framkommer att han
dessutom är far till Levi men han behandlar denne med starkt förakt och
påpekar att han borde spärras in för alltid.
• Hur blir Oskar mottagen av sin morfar? Vilken slags relation har de?
Vilken relation har morfar till Oskars mamma?
• Hur reagerar morfar när Levi kallar honom pappa? Vad menar Oskar
med att morfar ljugit mest av alla?
• Morfar talar mycket om att bli ihågkommen. Vad menar han med
det? Vad tycker ni att det är viktigt att bli ihågkommen för? Måste
man åstadkomma stordåd för att bli en person att minnas?

Ensamma tillsammans

Filmen belyser hur ett delat utanförskap kan göra att man känner sig
mindre ensam. En vän kan finnas där man minst anar. Första gången
Oskar träffar Levi är på biografen där de ska se filmen Den vita hästen.
Redan där uppstår något mellan de två.

Men Oskar är också med när traktens buskillar snokar runt i Levis hus
och Tom tvingar honom att måla Idiot på Hästen med sprayfärg. Något
som Oskar ångrar och ber om förlåtelse för.
• Varför följer Oskar med de andra killarna som tar sig in i Levis hus?
Vilken roll har han i den gruppen barn? Vilken betydelse får Thea för
Oskar?
Att Levi är en udda karaktär är klart. Det hör inte till vanligheterna
att man har en häst som sällskapsdjur och dessutom svetsar ett par
glasögon till den så den kan se filmen ordentligt. Men Oskar och Levi
finner varandra trots stor åldersskillnad och olikheter.
• Vad har de två gemensamt? Vilka intressen delar de? Vilka händelser i deras bakgrund förenar dem? Vad kan Levi ge Oskar som hans
egen familj inte kan?
• Levi är fullständigt ärlig mot Oskar och är den som avslöjar att dennes mamma inte alls befinner sig i Amerika. Hur reagerar Oskar i den
scenen? Gjorde han rätt i att berätta sanningen för Oskar? Vad är riktig
vänskap? När kommer de inte överens?
• Genom filmhistorien har det passerat åtskilliga omaka radarpar vars
vänskap både fördjupas och utsätts för prövningar. Kan ni komma på
några andra filmer som handlar om det?
• Oskar är den enda som inte betraktar Levi som en idiot. Hur behandlas Levi av de andra i byn? Vilka egenskaper gör att han inte passar
in? Vilka är hans största rädslor? Hur ser vi på människor som är udda
som Levi? Är han skrämmande, konstig, rolig eller bara ovanlig? Hur
stor förståelse har vi egentligen för människor som är annorlunda?
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Tips på fördjupning
Läs gärna mer om hur man arbetar med filmljud i kapitlet Filmens språk i Introduktion till Filmpedagogik, Gleerups, 2014
Filmer med liknande tema med tillhörande handledningar:
Isdraken, Martin Högdahl, Sverige 2012
Eskil & Trinidad, Stephan Apelgren, Sverige 2013

Produktionsuppgifter
Norge, 2017
Manus och regi: Torfinn Iversen
Producent: Mona Steffensen
Foto: Odd Reinhardt Nicolaysen
Medverkande: Odin Eikre, Marie Blokhus, Jørgen Langhelle, Bjørn Sundquist
Åldergräns: Från 7 år
Längd: 79 minuter
Svenskt premiärdatum: 2017-08-11
Distributör: Folkets Bio

Livet enligt Nino, Simone Van Dusseldorp, Nederländerna, 2014
Boktips:
Den tatuerade mamman av Jacqueline Wilson, 2005, Alfabeta

Redaktion
Text: Louise Lagerström
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, september 2017

Hjälp min pappa är sjuk av Jonny Karlsson, 2012, Gnosjö Service Tryckeri AB
Stackars pappa av Sissel Gustavsson, 2017, Rabén & Sjögren
Länk till hjälporganisationen BRIS som arbetar för utsatta barn som behöver prata
med någon:
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
Om man vill prata gratis: Ring 116 111

Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik
Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via
länken filminstitutet.se/boka-skolbio kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar
film för visningar i lärande sammanhang.

