
Jätten är historien om Rikard, en 30-årig man som gillar boule och längtar efter sin 
mamma. Gemenskapen på gruppboendet kontrasteras av den hårda världen utanför där 
det kan vara svårt om en inte följer normerna för hur en ska se ut och bete sig för att 
passa in. Tillsammans med kompisen Roland tar sig Rikard till de nordiska mästerskapen 
i boule där vännernas stora dröm ska gå i uppfyllelse. En socialrealistisk berättelse om 
utanförskap blandas i filmen med drömlika scener, som för tankarna till sagans värld, där 
en gigantisk varelse stegar fram genom vackra naturvyer.
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FÖRE OCH EFTER FILMEN
Filmen Jätten kräver inte några specifika förkunskaper. 
För en lyckad filmupplevelse rekommenderas dock vissa 
förberedelser i form av en introduktion av filmen. Till 
exempel går det att titta på filmens trailer och prata ige-
nom de teman som särskilt kommer att vara i fokus i 
samband med filmens efterföljande diskussion. Som en 
introduktion till regissören Johannes Nyholms filmiska 
universum kan det vara givande att se hans kortfilmer 
Dockpojken och Las Palmas. 

Denna filmhandledning ger förslag på teman att 
arbeta med efter filmen. Filmupplevelsen är gemensam 
men vi upplever och tolkar saker på olika sätt och därför 
är det ofta spännande att möta varandra i ett samtal om 
filmen. Med utgångspunkt i filmens olika teman går det 
förstås även bra att utforma uppgifter som löses enskilt 
eller i mindre grupper. 

FILMEN OCH LÄROPLANEN
I skolans läroplan finns det särskilt stöd för att arbeta med 
film inom svenska och bildämnet, men beroende på en films 
tematik går det givetvis utmärkt att inkludera filmpedago-
giskt arbete i stort sätt i alla skolans ämnen. Filmen Jätten 
är både konstnärligt intressant och knyter an till sagans 
berättande, vilket gör den användbar i skolan. Inte minst 
belyser filmen för skolan så viktiga värdegrundsfrågor och 
kan bidra till att utveckla ökad förståelse för omvärlden 
och allas våra likheter och olikheter. 

FILMENS HANDLING
En olycka inträffar på boulebanan. Rikard har fått ett 
bouleklot i huvudet och ligger avsvimmad på marken 
medan medlemmarna i bouleklubben Tre Kulor samlas 
runt honom. På sjukhuset får Rikard besök av sin vän 
Roland. Han undrar vad Rikard önskar sig i födelse-
dagspresent. Utöver att få träffa sin mamma önskar han 
sig “zughi” och de båda vännerna skrattar gott när Ro-
land försöker gissa vad Rikard menar. 

Vid Tre Kulors årsmöte diskuteras förberedelserna 
inför de nordiska mästerskapen i Köpenhamn. Roland är 
full av självförtroende och tror att han och Rikard kom-
mer att slå de regerande mästarna från Danmark. Fören-
ingens ordförande säger att de haft en intern diskussion 
om olyckan som inträffade och att föreningen inte kan ta 
ansvar för Rikard. De har därför tagit beslut om att han 
inte får åka med till Köpenhamn. Roland protesterar 
högljutt och Rikard springer upprörd därifrån. På vägen 
hem blir han trakasserad av några berusade män som 
kallar honom för “trollet” och tar hans keps. Roland 
kommer till undsättning och jagar iväg bråkstakarna. 
Rikard och Roland bestämmer sig för att bilda en egen 
bouleklubb: Zughi BK. 

På gruppboendet spelar Rikard boule på sitt rum, 
trots att det inte är tillåtet. När det går tungt tar han 
fram ett fotografi av sin mamma. När han senare sitter 
och målar tillsammans med de andra på boendet börjar 
han plötsligt skaka och faller ihop med huvudet i bordet. 

I drömlika scener får vi se Rikard som jätte. Jätten tar sig 
från skogen, över berg och sjöar, in till staden där han 
finner sin mamma, sovandes på soffan i sin lägenhet. Ri-
kards mamma bor i en sliten lägenhet tillsammans med 
en vit papegoja. Hon fick en psykos när Rikard var liten, 
vilket gjorde henne oförmögen att ta hand om sin son. 
I sin lägenhet har hon olika fotografier och tidningsur-
klipp på Rikard. 

På sin födelsedag tar sig Rikard hem till sin mamma 
och de möts via brevinkastet innan vårdpersonal föser 
iväg Rikard. Senare på dagen firas Rikard på sitt grupp-
boende. Han är deppig och vill inte äta av tårtan. Han 
saknar sin mamma. När Roland dyker upp med medlem-
mar bouleklubben i släptåg blir allt bättre. Rikard får 
guldfärgade bouleklot i present och snart är festen igång 
med sång, dans och allmänt uppsluppen stämning. 

Rikard och Roland får åka med till Köpenhamn men 
väljer att tävla med sin egen klubb Zughi BK. De går hela 
vägen till final där de möter de regerande mästarna. Till 
en början går det dåligt för Zughi men de lyckas vända 
matchen och få danskarna ur balans. Så urartar matchen 
och igen får vi se Rikard ligga avsvimmad på marken 
innan han körs iväg med ambulans. 

På vägen till sjukhuset plockar jätten upp Rikard. 
Han återförenas med sin mamma och sittandes på jättens 
axel tar de sig över Öresund och vidare över höga berg 
mot en rödfärgad solnedgång. 
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FILMENS FORMSPRÅK OCH VISUELLA UTTRYCK
I filmen Jätten blandas drömlika och fantasifulla inslag 
med socialrealism och scener som nästan upplevs som 
dokumentära. 
• Hur skulle du med egna ord beskriva sättet filmen Jätten 
är gjord på? Vilka element känner du igen från andra fil-
mers berättande? Vad i filmen tycker du känns originellt 
och skiljer sig från filmer du vanligtvis ser? 
• Vad är det som ger vissa scener i filmen en dokumentär 
känsla? Fanns det sekvenser i filmen som du tyckte kän-
des särskilt realistiska och som om de vore “på riktigt”? 
Vilka scener tänker du på och varför upplevde du dem 
som verkliga? 
• I filmens allra första scen hälsas vi välkomna till Tre 
Kulors boulekväll och en man går igenom spelreglerna. 
Här får vi se mikrofonen i bild och när mannen stakar sig 
tas scenen om. Varför tror du regissören valt att inleda 
filmen så? 
• Tycker du att blandningen av realism och fantasi fun-
kar? Varför/varför inte? Tvivlade du någon gång på vad 
som är fantasi och vad som är verklighet?

Berättande med film innehåller flera olika delar som sam-
spelar för att skapa den färdiga filmen. Det handlar om 
saker som foto, skådespeleri, klippning, smink och mask, 
kostym, scenografi, musik och specialeffekter. 
• Diskutera hur de olika sakerna bidrar till filmens helhet 
och gör att filmen ser ut som den gör. 
• Många av skådespelarna i filmen är amatörer. Hur på-
verkar det filmen? Varför har filmskaparna valt amatörer 
tror du? 
• Vilken känsla fick du av musiken i filmen? Vad skulle 
du säga kännetecknar musiken?
• Filmens mask är prisbelönt och Eva von Bahr, Love 
Larson och Pia Aleborg tilldelades en Guldbagge för 
bästa mask/smink vid Filmgalan 2017. De två först-
nämnda har även varit Oscarsnominerade för filmerna 
En man som heter Ove och Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann. Vid Filmgalan 2017 till-
delades även Jätten pris för bästa film och bästa manus. 
Håller du med filmens jury om de olika utmärkelserna? 
Motivera varför/varför inte? 

Filmens regissör Johannes Nyholm har berättat att en 
inspirationskälla till filmen var feberdrömmar han hade 
som barn där det kändes som att han var främling i sin 
egen kropp. 
• Inledningsvis får vi inte se jätten utan kameran filmar 
som om den vore jättens ögon. Förstod du direkt att vi 
fick se världen ut jättens perspektiv? Vad gjorde att du 
förstod eller när började du förstå? 
• Jätten är till synes allt som Rikard inte är: stor, stark 
och oövervinnerlig. Vilken roll spelar jätten i filmen? Hur 
reagerade du när du fick se att jätten var Rikard? Hur ska 
vi tolka att det finns två versioner av Rikard i filmen: en 
stor och en liten? Är jätten en sida av Rikard, den han själv 
ser sig som i drömmen eller en vän som vill Rikard väl? 

• Jättar hör vanligtvis hemma i sagans värld. Vilka andra 
jättar har du stött på i litteraturen eller på film? 
• Vilka klassiska sagor känner du till? Vad är känneteck-
nande för en saga? På vilka sätt påminner filmen Jätten 
om en saga? 

MOT ALLA ODDS
Grundhistorien i Jätten är klassisk. Den handlar om en 
outsider med drömmar som går igenom en kamp mot 
alla odds. 
• Vilka andra berättelser på liknande tema kan du 
komma på? Varför tror du det är så vanligt?
• Filmens final för tankarna till många underdogfilmer, 
bland annat finns det flera exempel på liknande filmer 
som utspelar sig i sportens värld, inte minst i komedier 
som Dodgeball och Kingpin. Trots att filmen använder 
en beprövad mall så skapar det en spänning som håller 
publiken fast. Håller du med? Vad är det som gör att det 
är spännande att titta på?
• Ett svar på frågan kan vara att vi känner stark sympati 
för Rikard och Roland - men också skildringen av deras 
motståndare är av betydelse. De kaxiga danskarna som 
är regerande mästare ställs i tydlig kontrast till det lag 
vi som tittare förväntas heja på. Fundera över hur “bad 
guys” på film vanligtvis framställs. Finns det några ge-
mensamma nämnare? Hur porträtterar filmen de danska 
mästarna? Vad är det som får oss att tycka illa om dem?
Rikard har förutsättningarna emot sig genom sin funk-
tionsnedsättning som påverkar honom både fysiskt och 
psykiskt. Trots Rikards begränsningar lyckas han med 
det oväntade och tar sig hela vägen till final i de nordiska 
boulemästerskapen. 
• Vilka faktorer skulle du säga är avgörande för att Ri-
kard lyckas? 
• Även om det sociala arvet är tungt att bära för Rikard 
så får han styrka av att titta på bilden av sin mamma. Det 
är inte ovanligt att vi bär med oss bilder på dem vi tycker 
om i mobilen och i plånboken eller har porträttbilder på 
väggen. Känner du igen dig? Varför gör vi så? Har du 
något annat du tar till för att få styrka i vardagen? 
• Rikard längtar efter sin mamma som han inte får 
träffa. Han åker till hennes lägenhet men de möts bara 
via brevinkastet. Det finns ledtrådar i filmen till varför de 
inte ses, men exakt vad som ligger till grund för det kan 
vi bara spekulera i. Hur uppfattar du deras relation och 
splittringen mellan dem?  

Allra sist i filmen så återförenas Rikard med sin mamma. 
De sitter på jättens axel och försvinner in i skogen, över 
ett berg mot solnedgången. 
• Hur tolkar du filmens slut? 
• Mamman sjunger en sång om trollet som är en fjäril. 
På vilka sätt går det att koppla sångtexten till filmens 
budskap? 
• Tycker du att filmen innehåller civilisationskritik? På 
vilka sätt? 
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UTANFÖRSKAP OCH VÄNSKAP
Rikard möter en hård verklighet och blir utsatt för trakas-
serier och ett ovärdigt bemötande. Vid första besöket på 
sjukhuset får inte Rikard ett respektfullt bemötande. Per-
sonalen studerar honom som ett objekt, talar om honom 
som ett unikum och ett ovanligt och intressant fall.  
• Att inte passa in i samhällets normer för hur en ska 
vara och se ut väcker tyvärr ibland negativa reaktioner 
från omgivningen. Varför är det så tror du? 
• En person som uppfattas som avvikande är det alltid 
i förhållande till samhällets normer om hur en ska vara. 
Normerna utgörs av det som majoriteten uppfattar som 
“normalt”. Vad som anses vara normalt bygger på fö-
reställningar vi själva skapar och ser olika ut över tid 
eller i olika kulturer. Tycker du att du har stor frihet att 
uttrycka dig själv och vara som du vill eller upplever du 
att det finns normer som hämmar dig? 
• I filmen talar Roland om att “flytta lillen”. Istället för 
att i ett svårt läge försöka komma närmast centrum så kan 
du flytta världens mittpunkt. “Det är det svåraste du kan 
göra - men också det vackraste!”. Hur kan vi se det som 
en metafor för det utanförskap Rikard befinner sig i? Kan 
det finnas andra exempel där vi kan förändra situationen 
genom att “flytta lillen”?  
• Människor i grupp tycks ibland kunna påverkas nega-
tivt av varandra och göra dåliga saker. Rikard hade för-
modligen inte trakasserats vid hållplatsen om det varit en 
ensam berusad man han mötte där. Vad är förklaringen 
till det tror du? 
• När bouleklubben Tre kulor har årsmöte ges ett annat 
exempel på hur människor kan fungera i grupp. Den 
enda som protesterar mot att Rikard ska uteslutas från 
de nordiska mästerskapen är Roland. Varför är alla 
andra så tysta tror du? Vad är det som senare får dem 
att ändra uppfattning? 

Som tur är har Rikard också människor i sin omgivning 
som visar uppskattning och gör hans vardag lättare. 
• Vilka är dessa personer i filmen? Vad betyder det att ha 
personer som stöttar när det är tufft? 
• Roland är vännen som förmår att se Rikard för den 
han är. Deras vänskap känns genuin och Roland tycks 
verkligen bry sig om Rikard. Vilken roll spelar Roland 
för Rikard? 
• På gruppboendet finns det en varm stämning. Hur hade 
det gått för Rikard om han inte hade gruppboendet tror du?
• En annan positiv faktor i Rikards liv är hans stora 
intresse för boule. På vilket sätt tror du boulespelandet 
påverkar Rikards välbefinnande? 

Genom att via film möta en mångfald av karaktärer och 
livsöden kan vi skapa ökad förståelse och identifikation 
med människor som på olika sätt bryter mot samhällets 
normer kring hur en ska vara för att passa in. 

• Tycker du att filmen Jätten gav dig ökad förståelse för 
hur det kan vara att leva med någon form av funktions-
nedsättning? På vilket sätt? 
• Fundera över vilka personer vi möter vanligtvis på film. 
Tycker du att det finns en stor bredd i vilka karaktärer 
som porträtteras, till exempel avseende kön, ålder, hud-
färg och sexualitet? Är vissa grupper mer osynliggjorda 
än andra? 

TIPS/LÄNKAR FÖR VIDARE FÖRDJUPNING
Filmens regissör Johannes Nyholm har tidigare gjort de 
hyllade kortfilmerna Las Palmas och Dockpojken samt 
flera musikvideos, bland annat till The Tallest Man on 
Earths låt It will Follow the Rain som är en tydlig före-
gångare till Jätten. Det kan vara intressant att se Nyholms 
tidigare produktioner och relatera dem till Jätten. Vilka 
likheter och olikheter finns det mellan filmerna, tematiskt 
och formmässigt? Både kortfilmerna och musikvideon 
finns på YouTube. 

Med utgångspunkt i filmen går det att utmärkt att 
fördjupa sig i frågor som rör tolerans och mänskliga rät-
tigheter. 

Några filmer som på olika sätt går att relatera till Jät-
ten: Elefantmannen (David Lynch, 1980) är historien om 
en ung man med missbildat ansikte som i slutet av 1800-
talet visas upp för allmän beskådan under cirkusliknande 
former. 
En svensk föregångare till Jätten är Gitarrmongot (Ruben 
Östlund, 2004) där tolvårige Erik leder oss genom frag-
mentariska upplevelser i Göteborg och där det avvikande 
målas upp som det typiskt mänskliga. En annan föregång-
are är dokumentärfilmen Plötsligt i Vinslöv (Malin Skjöld, 
Jenny Bergman, 2000) om några människors fritidsakti-
viteter i ett litet samhälle i nordöstra Skåne, där några har 
ett starkt intresse för bangolf liknande fascinationen för 
boule i Jätten. Det går också att se kopplingar till Dunder-
klumpen! (Per Åhlin, 1974) vars jätte rör sig i ett landskap 
inte olikt det vi möter i Jätten. 

Jättar förekommer i många berättelser och det kan 
vara intressant att fördjupa sig i jätten som fenomen och 
varför hen är återkommande. Några kända exempel är 
den klassiska engelska folksagan Jack och bönstjälken, 
romanen Gullivers resor av Jonathan Swift samt Roald 
Dahls barnbok SVJ som även filmatiserats: SVJ - Stora 
vänliga jätten (Steven Spielberg, 2016). 
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