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Wolfwalkers
Vargjägarens dotter Robyn möter skogens mytiska varelse,
en wolfwalker, som kan byta skepnad från flicka till varg,
har helande krafter och makt över vargarna. De blir, mot
alla odds, vänner. Robyn lär genom wolfwalkern Mehb
känna skogen och vargarna, och byter sida från varghatare
till beskyddare. Men samtidigt blir hon sin faders, och
hela stadens, fiende, och själv en wolfwalker. De magiska
inslagen, och det faktum att berättelsen utspelar sig för
flera hundra år sedan, hindrar inte att ämnena är angelägna
och tidlösa; vänskap, människans förhållande till naturen,
rätten att bestämma över sitt eget liv, och hopp - även när
allt hopp tycks vara ute.
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Rekommenderad för årskurs 2 - 5
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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 mellan årskurs 2 och 5 är just en rekommendation. Du väljer själv om du vill ta upp ett eller
flera teman ur frågeställningarna och/eller om du vill
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. Den
här handledningen innehåller också filmens trailer.

Handling
Robyn och hennes far har flyttat från England till
Kilkenny, Irland. Det är 1600-tal, och motsättningarna
mellan Irland och England är stora. Stadens invånare
sätter sig upp mot engelsmännen och lordprotektorn Ironside, stadens härskare. Robyns far har fått i
uppdrag att utrota de vargar som hotar bönderna och
hindrar skogshuggarna från att skövla skogen. Robyn,
som tidigare fått följa med sin far på äventyr, förväntas
nu sköta hemmet. Men Robyn övar armborstskytte och
vargspårning i smyg. Hon smiter ut i skogen där några
bönder blir attackerade av vargar. I tumultet blir hennes
jaktfalk Merlyn skjuten. Ut ur skuggorna kommer en
liten rödhårig vilde som försvinner in i skogen med
falken i käftarna. Robyn följer efter och hittar Merlyn,
i sällskap av en ung varg. Robyn fastnar i en snara och
vargen befriar henne, men ger henne samtidigt ett bett.
Snart därpå finner Robyn en grotta full av magiska
tecken – och vargar. Längst därinne sitter en sovande
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kvinna och ett barn. Robyn ser hur vargen hon följt efter
löses upp i en gyllene dimma, och tar plats i det sovande barnets kropp. Barnet vaknar. Hon är den rödhåriga
varelsen som tog Merlyn. Robyn förstår nu att hon mött
en wolfwalker, en människa som blir varg när hon sover
och har helande krafter. En lekfull jakt följer, där wolfwalkern Mehb och Robyn lär känna varandra. Robyn
berättar om Ironsides planer, och varför Mehb, hennes mor och vargarna måste ge sig av från den hotade
skogen. Mehb berättar att moderns vargskepnad redan är
ute och söker ett nytt hem åt dem.
Tillbaka i staden försöker Robyn berätta för sin far om
wolfwalkers. Men fadern vill inte lyssna. Nästa dag
måste Robyn börja arbeta i Ironsides slott. När hon
skurar slottets salar kallar en röst på henne från en övertäckt bur. På natten drömmer Robyn märkliga drömmar,
och när hon vaknar ser hon med nya ögon, och känner
vittring: hon har förvandlats till en wolfwalker. Robyns
vargkropp stiger upp ur den sovande flickan. Fadern
vaknar och försöker döda vargen, som rymmer ut i
skogen. Mehb lär Robyn att vara varg. Robyn smiter in i
staden för att med sitt nya luktsinne leta reda på Mehbs
mor. Hon blir jagad in i slottet, och hittar tillbaka till den
undangömda buren. Där har Ironside fångat Mehbs mor,
i vargskepnad.
Nästa dag kommer Mehb till staden för att söka efter
Robyn. De finner varandra men skiljs åt efter ett uppslitande gräl. På borggården samlas alla för att höra
Ironside tala, och se ”monstervargen” han lyckats fånga.
Men Mehb förstör föreställningen. I tumultet blir Robyns far biten av vargen. Ironside lovar i vredesmod att
bränna ner skogen. Robyn befriar vargen och rider på
henne tillbaka till skogen. Där har Mehb och alla varg-
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KLIPP 1

Klipp 1
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arna samlats. Robyn och Mehb sluter fred. En pil träffar
modervargen när fadern försöker komma till sin dotters
undsättning. Robyn förklarar för sin far att hon blivit en
av dem, en wolfwalker. När han ser hur en vargskepnad
svävar ut ur dottern, inser han att alla sagorna hon berättat är sanna. Soldaterna kommer, fängslar fadern och
tänder eld på skogen.
I grottan gör Mehb allt för att hela sin skadade mor,
medan Robyn, i vargskepnad, leder vargflocken mot
soldaterna. När Ironside lyfter sitt svärd för att döda
Robyn spränger fadern sina bojor; vargbettet börjar
verka och han förvandlas till en wolfwalker. Ironside
drivs över en klippa där han faller mot sin död. Fadern
och Robyn följs åt till grottan där allas gemensamma
krafter till slut kan hela modern. Ett magiskt regn faller
över skogen och släcker branden. När dagen gryr reser
Robyn, Mehb, fadern och modern, med vargflocken i sitt
följe, iväg mot någon skog långt borta där de kan leva i
fred, tillsammans.

Filmen och läroplanen
Kursplanen för Bild poängterar vikten av att ”utveckla
kunskaper om hur man framställer och presenterar egna
bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. ”
Filmen Wolfwalkers inspirerar till eget bildskapande
med sin handanimerade, mycket egna stil, och intressanta grepp. Titta på klipp 1 som utgörs av filmens trailer
för att påminna er om filmens stil. Här används till
exempel perspektiv på flera sätt. Vi är vana att se teckningar ur ett centralperspektiv. Men i filmen beskrivs
exempelvis staden sedd från avstånd, och slottsköket,
ur ett mer ”utplattat” perspektiv. Det är ett sätt som är
vanligare bland barn och naivistiska konstnärer; ett mer
beskrivande sätt att berätta. Staden och skogen är också
tecknade i olika stilar:

• Hur tecknas staden och dess invånare? Tänk på form,
färg och känsla.
• Hur tecknas skogen och dess varelser? Tänk på form,
färg och känsla.
• Varför tror du animatörerna valt att göra dem så olika?
• Filmskaparna berättar ibland samtidigt i tre rutor. Varför
tror ni att de väljer att göra så?
(facit: flera samtidiga händelser kan visas, berättelsen förs
framåt snabbare, det ger omväxling)
I filmen ser vi flera scener med spännande skuggeffekter.
På natten skapas kusliga skuggor när människor och djur
rör sig i staden, och barnen leker skuggteater med en grinande vargfigur.
• Gör en egen skuggteater! Du behöver ett mörkt rum, en
stark riktad lampa/ficklampa, ett uppspänt stort, tunt tyg.
Klipp ut figurer i styvt papper och montera dem på blompinnar, skapa en berättelse kring dem, lys på dem bakifrån
och spela för publiken på andra sidan tyget.
I ämnet Biologi står det i kursplanen att ”undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska
andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi
har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar
att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet”. Vargen har länge varit hett omdiskuterad i Sverige. Med det
engagemang filmen kan skapa, inspireras eleverna att söka
fakta om vargen. Det ger möjlighet att grunda sin åsikt om
vargen på kunskap, inte på mytologi.
I de naturorienterande ämnena i åk 1-3 räknas det som
centralt att beröra ”människans upplevelser av ljus, ljud,
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temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen”. I
filmen får vi följa en människas förvandling till varg, och
den förändring av sinnena det medför.
”Du behöver inte dina ögon för att se” som wolfwalkern
Mehb säger.
• Vilka sinnen har vi? Vilka har vargen? På vilket sätt är
de lika och olika?
• Mehb tycker att det är mycket bättre att vara varg. Varför
det?
• Vad kan vargen som inte människan kan?
• Om du var varg för en dag, vad skulle du göra? Hur
skulle du använda din kropp och dina sinnen? Skriv och/
eller rita din egen vargdagbok!

Filmens form och innehåll
Vargen i sagorna
Vargen hör till de djur vi tidigt lär oss vara rädda för. Vi
behöver symboler för våra känslor, och vargen har fått bli
vår trigger för skräck. En vargsaga som berättas i olika
former i många länder är Sagan om Rödluvan. Det var
en folklig berättelse som skrevs ned av Charles Perrault
i Frankrike redan 1697. Den slutar med att Rödluvan blir
uppäten av vargen. När Bröderna Grimm år 1812 publicerade sin version av sagan i Tyskland gjorde de om slutet
så att Rödluvan räddas av en jägare. Sagor förändras med
tiden och idag berättar vi den också på andra sätt.
• Läs och studera illustrationerna i olika varianter av Rödluvan och vargen. Gör er egen version!
• Hur skulle ni berätta sagan om Rödluvan? Vem lurar
vem, och vem är skurken? Går det illa för någon, eller

slutar sagan lyckligt för alla? Vad händer om ni byter
perspektiv och berättar ur vargens?
• Hur gör man en figur skräckinjagande? Titta noga på
olika vargillustrationer och diskutera vad som gör dem
otäcka (eller ej). Om ni vill tona ner vargens farlighet
kan den till exempel göras rolig istället. Hur gör man då?
Vilka detaljer kan ni lägga till, eller ta bort?
(Exempel: en tandlös varg skulle se ganska ofarlig ut)
• Animera, skriv eller gör en pjäs eller dans av den klassiska gamla sagan – på ett nytt sätt!
• Studera vargarna i filmen Wolfwalkers. När är de farliga? När är de lekfulla och glada? Hur gör animatören för
att visa skillnaden?
Att skydda någon
Att vara pappa, storasyster, kompis eller husse kan vara
svårt när man märker att den man bryr sig om eller har
ansvar för är på väg att göra någonting som är farligt. Fadern försöker skydda Robyn och Robyn försöker skydda
Mehb. De känner ansvar på ett sätt som nästan blir grymt,
som stänger in istället för att hjälpa. Varför gör de så?
Kan man hjälpa någon genom att hindra, eller stänga in
den? När är det fel att hindra någon, och när är det rätt?
• Har ni hindrat någon från att göra som den vill, ett småsyskon, ett husdjur, eller kanske en äventyrlig kompis?
Hur gick det? Kunde ni bli sams igen efteråt?
• Har ni blivit hindrade att göra något som var viktigt för
er?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

PRODUKTIONSINFO

Om vargar

Irland, 2020
Regi: Ross Stewart, Tomm Moore
Musik: Bruno Coulais
Producent: Cartoon Saloon, Mélusine Productions
Medverkande: Eva Whittaker, Honor Kneafsey, Sean
Bean
Premiärdatum: 2020-11-13

Naturhistoriska riksmuseets faktatexter.
Naturskyddsföreningens faktatexter.
Biotopias film Tio saker du förmodligen inte visste om
varg.
Se
Havets sång (regi: Tomm Moore, 2014)
En keltisk saga om sälfolket av samma animatörer
som Wolfwalkers.
Läs filmens handledning.
Läs
Tomm Moore berättar hur han skapade filmen för
Cartoni online.

Tekniska fakta
Distributör: Folkets Bio
Längd: 103 minuter
Åldersgräns: Från 7 år

REDAKTION

Wolfwalkers bygger på en keltisk myt. Lär mer om
kelterna på SO-rummet.

Text: Nina Nykvist
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, april 2021

Läs mer om filmens språk i vårt filmlexikon.

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.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
filminstitutet.se/skolbio

