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Mika hämtar upp sin lillebror John för att följa honom till skolan. Det är Johns första skoldag och Mika 
ser det som sin uppgift att ge honom några råd på vägen, eftersom ingen annan verkar göra det. Innan 
de skiljs åt har John fått lära sig skolgårdens skoningslösa krav och regler. 



FÖRE OCH EFTER FILMEN
Filmens tema knyter an till barns grundläggande rättig-
heter och kan användas i diskussioner om värdegrund 
och alla likas värde. Det kan vara intressant att inför 
filmvisningen diskutera mänskliga rättigheter och läsa 
igenom FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Filmen kan med fördel användas inom samhälls-
kunskapen, samt belyser värdegrundsfrågor och kan 
bidra till att utveckla ökad förståelse för omvärlden 
och allas våra likheter och olikheter, vilket lyfts fram i 
skolans läroplan. 

FILMENS HANDLING
Solen letar sig in i sovrummet och under täcket ligger en 
pojke, John. När någon kommer in i sovrummet drar 
han täcket över huvudet. Det är hans storebror Mika. 
Mika säger åt John att klä på sig. Han måste vara tyst så 
att han inte väcker mamma. 

Det är Johns första skoldag och Mika följer honom 
till ett källarförråd där det finns kläder, en ryggsäck och 
ett pennskrin. På vägen till skolan går de till en affär 
för att fixa innehåll till pennskrinet. En kvinna dyker 
upp och skäller på Mika och han springer därifrån. John 
gömmer sig och när Mika hittar honom har han kissat 
på sig. De får uppsöka en toalett för att få byxorna torra. 

På vägen till skolan passerar syskonen genom ett 
skogsområde. Mika förklarar för John att alla andra 
barn i klassen kommer att ha sina föräldrar där. Han 
säger till John att han ska säga att hans mamma var 
tvungen att jobba och att hon är ledsen att hon inte 
kunde komma. 

Bröderna slår på ett träd med pinnar och brottas 
med varandra i gräset. Mika säger till John att om han 
blir slagen och de är många, då ska han lägga sig ner 
och vänta på att det ska ta slut. Mika lägger sig i gräset 
i fosterställning. När John låtsas sparka på Mika och 
skriker att han ska döda honom gömmer Mika huvudet 
och kanske gråter han. 

De går vidare och kommer fram till en grind. John 
får en mobiltelefon och pengar av sin storebror. Mika 
har spelat in saker på telefonen; grejer som är viktiga för 
John att komma ihåg så att han till exempel vet vad han 
ska ha med sig om klassen ska på utflykt. Skolklockan 
ringer och bröderna kramar om varandra. 

I klassrummet är det upprop. När Johns namn ropas 
upp svarar han först inte eftersom han sitter i andra 
tankar. När de andra barnen skrattar så vaknar han till 
och svarar sin lärare att han är närvarande. Han räcker 
upp handen och förklarar att hans mamma är ledsen att 
hon inte kunde komma, men hon var tvungen att jobba. 
Utanför skolgården vänder sig Mika om och blickar 
mot skolan innan han försvinner in i det angränsande 
skogsområdet. 



ATT DISKUTERA EFTER FILMEN
Skolan - en viktig del av livet 
Filmen handlar om relationen mellan syskonen John och 
Mika, och om hur Mika, som är äldst, förbereder sin 
lillebror inför hans första skoldag. 
•  Att börja skolan är en stor händelse i en människas liv. 

Kommer du ihåg din första skoldag? Hur kändes det i 
kroppen? Var det till exempel pirrigt, läskigt eller bara 
kul? Var det något du oroade dig för? Hur stämde dina 
förväntningar med hur det faktiskt var i skolan?

•  Försök sätta dig in i Mikas situation och föreställ 
dig att du har ett yngre syskon som ska börja skolan. 
Vad skulle du ge för tips? Tycker du att Mikas råd är 
relevanta eller är det andra saker som är viktiga att 
tänka på? 

•  Ett av tipsen handlar om hur man ska göra om man 
blir slagen. Slagsmål och kränkande behandling är 
inte tillåtet i skolan. Vad ska man göra om det ändå 
förekommer? Vilket ansvar har man som elev och som 
vuxen i skolan? Är det tydligt vilka regler som gäller 
i klassrummet och på rasterna? Vad gör man om det 
förekommer kränkningar på fritiden? 

•  Det finns grundläggande mänskliga rättigheter som alla 
måste följa. En särskild del av de mänskliga rättigheterna 
står skrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). Ta reda på vad som står i Barn-
konventionen. Hur tycker du att konventionen följs 
utifrån berättelsen i filmen?

•  Alla skolor har i uppgift att arbeta med värdegrund, 
likabehandling och jämställdhet. Barn och elever ska 
medverka i arbetet med främja lika rättigheter. Hur 
fungerar det på din skola? Vad gör din skola för att 
förebygga och motverka diskriminering och annan 
kränkande behandling? Kan man göra något mer? 

En oklar familjesituation
Filmen fokuserar på syskonrelationen mellan John och 
Mika, men vi får veta ganska lite om deras familje-
situation. Filmen presenterar dock en rad ledtrådar 
som tillsammans kan ge oss en uppfattning om det liv 
bröderna lever. 

•  I början av filmen, när Mika kommer för att hämta 
John, säger John: “Du får inte vara här hemma”. 
Fundera över vilka tänkbara förklaringar som kan 
ligga till grund för att bröderna inte får träffas. Vad 
tror du är anledningen? 

•  John vill ta bussen till skolan, men Mika säger nej. 
Varför kan de inte ta bussen utan måste gå till skolan? 

•  I affären träffar de på en kvinna som skriker på Mika. 
Vem är hon? Varför är hon så arg på Mika? 

•  När John låtsas sparka på Mika i skogen verkar det 
som att Mika gråter. Varför gör han det tror du? Kan 
det finnas saker han varit med om som väcker så starka 
känslor? 

•  I källarförrådet plockar Mika fram kläder och annat 
till John. Var kommer de grejerna ifrån? Varför blir 
Mika så arg på sig själv när han glömt bort att fixa 
saker till pennskrinet? 

•  Innan de skiljs åt säger Mika till John att han inte ska 
säga till någon att de är bröder. Varför får han inte 
säga det tror du? 

När föräldrars ansvar brister 
John och Mikas mamma är frånvarande i filmen, men 
vi förstår att hon inte tar det ansvar som förväntas av 
en förälder. 
•  På vilka sätt förstår vi att mamman inte tar ansvar 

för sina barn? Varför är det så tror du? Fundera över 
tänkbara förklaringar. 

•  Inne på toaletten säger Mika till sin lillebror att han 
måste klippa naglarna och duscha varannan dag. Tar 
du själv ansvar för din hygien eller krävs det att någon 
vuxen påminner om det? Varför är det viktigt med 
personlig hygien? 

•  Varför tycker bröderna att det är så viktigt att ljuga om 
mamman i samband med uppropet i skolan? Försöker 
de skydda sig själva eller sin mamma? 

•  Hur tycker du att en bra förälder ska vara? Vilket 
ansvar har vuxna gentemot barn? 
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