
The Contest

En film om att förverkliga sina drömmar och om hur
vänskap, tolerans och musik kan skapa broar mellan
olika kulturer. The Contest är också en film om att se
bakom ytan och om modet att våga bryta mönster när
det gäller de förväntningar som vuxna ställer på hur
man skall vara.

Rekommenderad från åk 4
En handledning av Ewa Westergren

Handling
Tolvårige Karl och hans mamma bor tillsammans med
morföräldrarna i Hvide Sand, en liten fiskeby på Jyl-
lands västkust. Karls mamma bestämmer plötsligt att
de skall flytta till Köpenhamn, där hon har fått ett ar-
bete, och Karls hela värld förändras. Han vill absolut
inte flytta från den miljö där han växt upp. För Karl är
naturen med havet och stranden mycket viktiga, men
trots protester är han tvungen att följa med.

I Nørrebro, den stadsdel i Köpenhamn dit Karl och
hans familj flyttar, är allt helt annorlunda. Där finns
människor från världens alla hörn, ett myller av bilar
och cyklar och buller. Karl känner inte att han vill bo
där utan börjar genast planera för att resa tillbaka till
Hvide Sand. I skolan där han börjar har de flesta ele-
verna olika etnisk bakgrund. Karl är den som sticker
ut mest med sin breda jylländska dialekt och blir genast
retad. Men en flicka i klassen, Sawsan, ser hans utsatt-
het, tar honom under sitt beskydd och hindrar de tuffa
killarna från att mobba honom. Karl och Sawsan blir
vänner och Sawsan introducerar Karl till de olika mil-

jöerna i stadsdelen och försöker också lära honom ett
språk som skall få honom att smälta bättre in. 

Karl skriver musik och spelar synt och en dag hör
han Sawsan sjunga i musiksalen. Han blir förvånad och
berömmer henne. Då berättar hon att hon blivit utta-
gen till Lilla Melodifestivalen. Men Sawsans pappa vill
inte tillåta henne att delta. Karl bestämmer sig för att
hjälpa henne och tillsammans gör de upp planer för att
rymma till Herning, en stad inte långt från Karls
hemby, där finalen skall äga rum. 

När Sawsans familj upptäcker att hon och Karl
umgås får Sawsan utegångsförbud och Sawsans farmor
hämtar och lämnar henne varje dag i skolan för att för-
hindra att de träffas. Men Karl och Sawsan fortsätter
att ses i hemlighet och Karl känner att han har fått ett
viktigt uppdrag i att planera rymningen. 

Sawsans farmor ser på Sawsans dator att hon har bli-
vit uttagen till finalen och försöker först att hindra
henne men hjälper henne sedan. Hon berättar inte för
Sawsans föräldrar att deras dotter har gett sig iväg och
vad hon skall göra. Inte heller Karls mamma vet något
och när Karls morfar kommer på besök med det reste-
rande möblemanget från flytten märker de att även
Karl är försvunnen. Medan Sawsans och Karls föräld-
rar förenas i sitt sökande når Sawsan och Karl, efter en
äventyrlig resa, äntligen fram till Herning. Eftersom
föräldrarnas tillstånd krävs för att få vara med i täv-
lingen övertalar Sawsan sin kusin Tarek att spela pappa. 

När föräldrarna äntligen förstår vart Sawsan och
Karl är på väg är det nästan försent. En bit från Her-
ning ser de Sawsans framträdande på TV. Sawsans
pappa ringer och förbjuder sin dotter att delta i den
sista utslagstävlingen och får programledaren att
stoppa henne. Men när det är dags att gå in på scenen
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övertalar Karl Sawsan att gå in ändå. Hon gör ett be-
jublat framträdande och vinner och både Karls och
Sawsans familj är på plats. När Sawsans pappa hör
hennes sång förstår han att det är fel att hindra henne
från att göra det hon själv helst vill. 

Främlingskap – vänskap
Att känna sig som en främling innebär inte alltid att
man kommer långt bortifrån. När karl flyttar från
fiskebyn Hvide Sand på Västjylland till Nørrebro, en
tättbefolkad stadsdel i Köpenhamn, hamnar han i ett
multikulturellt samhälle med människor från världens
alla hörn där nästan allt känns främmande. Fastän
många barn i skolan där Karl börjar har olika etnisk
bakgrund är det Karl som sticker ut mest. Det är en
tuff miljö som Karl tvingas att hantera. Sawsan är myc-
ket mer erfaren än Karl och försöker få honom att
smälta in och trivas.

Karl blir vän med Sawsan och inser att de trots olik-
heter har mycket gemensamt. De har båda drömmar
som de vill förverkliga; han att kunna återvända till Jyl-
land och hon att kunna delta i Lilla Melodifestivalen
med en egen låt som hon skrivit. Musiken förenar dem
och när Karl ser Sawsans begåvning hjälper han henne
att träna och hitta rätt beat till sin sång.

Hur ställs de olika miljöerna som Karl och Sawsan
kommer ifrån emot varandra i filmens början. Hur ser
deras olika världar ut? Vad gör man på fritiden? Vilken
livsstil har man?

Kan vi förstå Karls oro inför flytten? Till vem uttrycker
Karl sin oro?

Karl får en tavla i avskedspresent av sin morfar. Vad
föreställer den?

Karls första intryck av Nørrebro  är att det liknar ett
getingbo med massor av människor, cyklar, bilar och
buller. Han tror inte heller att han kan trivas i den nya
lägenheten. Vilket beslut är det han fattar och vem an-
förtror han sig åt?

I skolan möter Karl Sawsan, en tuff tjej som visar
honom runt i skolan och i den nya stadsdelen. För Karl
innebär vänskapen med Sawsan ett helt annorlunda liv
än det han levt tidigare. Hur klarar Karl av att anpassa
sig till det nya livet? Hur får Sawsan Karl att känna sig
mer hemma i stan?

Karl hör Sawsan sjunga och erbjuder sig att göra ett
bra beat till hennes sång. Sawsan och Karl samarbetar,
han hjälper henne med musiken hon hjälper honom
med språket. När Sawsan inte får träffa Karl längre
kommunicerar de via ”toalettelefonen”, en hemlig ven-
til mellan killarnas och tjejernas toalett. Som ett tecken
på deras vänskap berättar Karl för Sawsan att hans
smeknamn är ”Kammesjuk”, som betyder kamrat, och
trots alla hinder växer deras vänskap.

Diskutera kring Sawsans sångtext: ”Om viljan finns,
finns där en väg. Se på mig” Vilka hinder är det som
Karl och Sawsan måste övervinna för att kunna vara
vänner?
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Olika familjer olika kulturer
Fördomar handlar ofta om rädsla eller oförståelse för
det som är främmande. Det kan handla om olika före-
teelser eller grupper i samhället. Att man bedömer
andra efter vad man ser på ytan. I ett samhälle med
många gränser är det lätt att själv skaffa sig fördomar
om hur andra är. Fördomar i vardagen kan ta sig ut-
tryck i små kommentarer eller blickar eller handlingar
som gör skillnad på vi och dem.

I Hvide Sand, Karls hemby bor bara etniska dans-
kar.Varje dag fiskar Karl tillsammans med morfar och
de äter oftast fisk till middag. Eftersom familjen är kris-
ten ber de också kvällsbön. Karls morfar har svårt att
förstå att de måste flytta men mamman säger argt att
det inte bara bor muslimer och punkare i stan och att
de enda jobb som erbjuds i byn är fiskfabriken eller
grillkiosken. Själv pratar Karl med Gud varje dag och
ber honom om att få slippa flytta. 

I Nørrebro finns människor med olika etnisk, kultu-
rell och religiös bakgrund. Sawsan är född i Danmark
och hennes familj är muslimer och härstammar från
Turkiet. De har många regler och det är Sawsans pappa
som har sista ordet när det gäller vad Sawsan får och
inte får göra. Också Sawsans farmor har sträng uppsikt
över henne och det är hon som upptäcker hennes vän-
skap med Karl vilket gör att hon får utegångsförbud.

Hur reagerar Sawsan på de regler som omger henne?
Vad tycker hon om att det är pappan som bestämmer?
Hur förklarar hon för Karl varför hon inte får träffa
honom? Vilken är farmoderns förklaring till att Karl
är olämplig? 

Hur reagerar Karl på Sawsans förbud? 

Den nya miljön ställer också Karls mamma på prov. I
mataffären finns inget som hon är van vid och när hon
frågar Karl om hans nya klass frågar hon: ”där går väl
danskar också?” Diskutera kring Karls svar; ”de är väl
danskar allihop”. Har vänskapen med Sawsan föränd-
rat Karl eller är det så att han är mer tolerant än sin
mamma?

I telefon beklagar sig Karls mamma över ett föräldra-
möte i skolan. ”Det är värre än jag föreställde mig”
säger hon. Vad är det hon beklagar sig över?

Jämför Sawsans och Karls familjer:
Hur skildrar filmen de olika familjerna? På vilket sätt
har de anpassat sig till det samhälle de lever i? Hur för-
ändras de under filmens gång?

Olika men lika
Karl och Sawsan ser varandras olikheter men kan ändå
acceptera varandra. De ser också likheterna som för-
enar dem, som intresset för musiken. Sawsan stärker
Karl och får honom att känna sig mindre främmande
och Karl får Sawsan att bli mer självsäker när det gäller
sin musik. Varken Sawsans föräldrar eller Karls
mamma och morfar är redo att acceptera att deras barn
är bästa vän med någon från en annan kultur och des-
sutom av ett annat kön. De skapar med sina fördomar
hinder som varken Karl eller Sawsan vill acceptera. 

Men filmen visar också hur de vuxnas fördomar och
förutfattade meningar kan förändras. Karls morfar och
Sawsans pappa har olika åsikter om det mesta men när
de väl börjar prata med varandra märker de att de
också tycker lika om många saker. 

Både Karl och Sawsan får samvetskval därför att de
lurat sina föräldrar och ljugit. Karl frågar Gud om vad
som är rätt eller fel och på tåget till Herning diskuterar
Karl och Sawsan vilka lagar de brutit mot enligt kris-
tendomen och koranen. 

Vad visar diskussionen om hur mycket de vet om va-
randras religion? Vad berättar scenen från hotellrum-
met om hur de blivit uppfostrade att vara? Vad är det
som gör att Sawsan vågar bryta mot de förväntningar
som ställs på henne?

När föräldrarna förstår att Karl och Sawsan rymt an-
klagar de varandra och diskuterar vems fel det är. Vilka
föreställningar har de om hur ungdomar är? Vad är
grundat i kunskap och vad är grundat i fördomar? Var-
för är det så lätt att generalisera när man skall berätta
om en grupp människor man inte känner? 

Är det vanligt att man som Sawsan inte blir sedd som
en individ utan att de vuxna redan har en färdig bild
av hur man skall vara?

Först tycker både Karls morfar och Sawsans pappa att
unga i dag tillåts att göra mycket mer än vad som är
bra för dem men när de väl kommer fram till sångtäv-
lingen inser de att de har fel. Hur påverkas de av Saw-
sans framträdande? Vad är det som gör att föräldrarna
förändras och att de till slut finner varandra, kan hjälpa
varandra och också acceptera Karls och Sawsans vän-
skap?

Fundera kring hur familjernas relation kommer att se
ut i framtiden? 
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Att våga stå upp för sina drömmar
Sawsans dröm blir verklighet när en av hennes sånger
blir inbjuden att delta i finalen i Lilla Melodifestivalen.
När Sawsans pappa säger nej övertalar Karl henne att
trotsa pappans förbud. Sawsan själv kan inte se vad det
skulle vara för fel att delta i en sångtävling men pappan
vill inte att hans dotter skall framträda i TV. Till slut
kommer Karl på en plan som skall hjälpa Sawsan att
delta trots pappans förbud och samtidigt ge honom en
möjlighet att återvända till sin hemby. Tillsammans ger
de sig ut på ett äventyr för att förverkliga Sawsans
drömmar. 

Vilka egenskaper är det som gör att Karl vågar planera
det äventyr som han och Sawsan ger sig ut på? Vad är
det som krävs för att Sawsan skall våga följa med och
tro på sig själv? Vad betyder musiken för Sawsan och
Karl?

När programledaren bestämmer att Sawsans sång skall
utgå efter pappans telefonsamtal övertalar Karl henne
att ändå kliva ut på scenen. Vad är det som krävs för
att Sawsan skall våga? Hur reagerar hon när hon upp-
täcker att hennes föräldrar är där? Vilka känslor är det
som Sawsan uttrycker med sin sång? Vad handlar Saw-
sans sång om? Vad innebär det för henne att få er-
känsla av sin familj?

Varför får Sawsan sin kusin Tarek att ställa upp som
pappa till henne?

Vad är det han riskerar med det och vad drömmer han
om för egen del?

Vad är det som väcks i Sawsans farmor när hon ser
Sawsan framträda på datan? Vad är det som får henne
att ändra sig och hjälpa Sawsan? Vad säger slutbilden
med farmor och Sawsans syster framför Tv:n? Har
Sawsans sätt att förverkliga sina drömmar förändrat
familjen?

FILMFAKTA
Dansk originaltitel MGP Missionen
Regi Martin Miehe-Renard
Danmark 2013
Längd 95 min
Produktion ASA Film Production
Manus Gitte Løkkegaard m.fl.
Foto Lars Reinholdt
Klipp David Rue 
Ljud Jonas Langkilde

I rollerna
Karl Sylvester Byder
SawsanMalika Sia Graff
Karls mamma Line Kruse
Sawsans pappa Ali Kazim

Filmen bygger på boken MGP Missionen av Gitte Løkkegaard

Relaterade filmer
Den gröna cykeln, Saudiarabien 2012 
Kalla mig bara Axel, Danmark 2004
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