
Little Wing

Rek för åk 7 - gymnasiet
Little Wing handlar om 12-åriga Varpu som bor med sin mamma. Sin pappa har hon aldrig träffat utan 
bara sett på bild. Varpus stora intresse är hästar och hon tillbringar det mesta av sin fritid i stallet. Hemma 
får hon oftast ta hand om mamma, som är rörig och oansvarig och till och med glömmer bort Varpus födel-
sedag. När nyfikenheten blir för stor tar Varpu till okonventionella metoder för att leta upp sin pappa.
Little Wing skildrar på ett rakt och enkelt sätt en brådmogen flickas styrka i en lätt kaotisk vardag och 
hennes målmedvetenhet att ta reda på det hon tycker att hon behöver veta – vem hennes pappa är.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt verktyg. Våra 
filmhandledningar är gjorda för att lotsa dig som lärare i att använda 
filmmediets många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst kän-
ner dina elever bör åldersrekommendationen ses som en fingervisning. 
Handledningen kan användas som en förberedelse, och ett stöd och för 
att öppna upp för frågeställningar och diskussioner. Välj utifrån dina 
elevers behov, och den tid ni kan avsätta om ni vill diskutera utifrån 
tema, i samband med något särskilt skolämne eller djupstudera aspekter 
som exempelvis filmens form. Förbered er gärna genom att se filmens 
trailer och läsa någon artikel om dess bakgrund och regissör.

Filmen och läroplanen
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse” står det i läroplanen för grundskolan. Att se och samtala om 
film, liksom om andra konstnärliga och kulturella uttrycksformer, är 
en oslagbar metod för att stimulera empati och sätta ord på upplevelser 
och därigenom stärka inlevelseförmågan. Att arbeta vidare med kreativa 
och konkreta övningar utifrån filmen som uttrycksform är också ett sätt 
att ”främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. Elever-
na övar då upp sin förmåga till problemlösning och att omsätta idéer i 
handling på ett kreativt sätt, vilket även detta är mål i läroplanen.

Vidare ska varje elev kunna använda digitala verktyg och medier för 
att söka kunskap, bearbeta information och kommunicera – film är ett 
bra sådant verktyg som kan användas för att stimulera lärande. Eleverna 
ska även få insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, 
varför en film från vårt grannland Finland, som vi har en hel del gemen-
sam historia med, är en ypperlig grund för att öka denna insikt.

Före och efter filmen
Ibland kan det vara bra att förbereda eleverna på vad det är för film de 
ska se, men det är inte alltid nödvändigt. Du som pedagog bör se filmen 
innan –läsa handledningen – och själv göra en bedömning av om och i 

så fall hur en förberedelse ska gå till. Little Wing är en ganska rak och 
enkel film och det är därför inte säkert att det behövs någon omfattande 
förberedelse. Men om du har filmovana elever i klassen eller inte har 
använt dig av film i undervisningen tidigare kan det vara fruktbart att 
prata lite om filmen innan ni tittar. Då kan du också försöka koppla 
förberedelsen till det du har tänkt göra med eleverna som efterarbe-
te – exempelvis prata lite om Finland som land eller introducera film 
som medium i pedagogiskt syfte och till exempel titta på filmaffisch/
dvd-omslag, bilder från nätet, visa en trailer eller läsa några rader om 
filmen och låta eleverna diskutera eller skriva ned vad de tror att filmen 
kommer att handla om. Efteråt finns det då möjlighet att plocka upp 
elevernas förväntningar och prata om hur en film handlar om flera saker, 
och att vissa av dessa är ”på” ytan och andra ”under” den – Little Wing 
handlar både om att ha hästar som hobby och knasiga föräldrar, men 
också om att växa, fatta egna självständiga beslut och utvecklas som 
människa.

Handling
Varpu är, vid filmens början, elva år. Hon är en tjej som snabbt tvingats 
bli vuxen, då hennes mamma är dålig på att ta ansvar, är allmänt vilse i 
tillvaron och har svårt att kontrollera sina känslor. Varpu får trösta, stöt-
ta och uppmuntra. Vem hennes pappa är vet hon inte – hennes mamma 
har bara berättat vad han heter och Varpu har sett ett foto på honom. 
Han försvann ur bilden redan när hon var väldigt liten och hon minns 
honom inte alls. Hennes mamma är ointresserad av att svara på frågor 
om pappan.

Varpus stora passion och andningshål i tillvaron är stallet och hästar-
na. Hon tränar inför en hopptävling tillsammans med de andra tjejerna 
i stallet. Flera av tjejerna är äldre och har det bättre ställt än Varpu. De 
retas ständigt med henne och hon står lägst i rang i gruppen.

Varpu har också andra kompisar, ett gäng ungdomar några få år äldre 
än hon själv, som träffas på kvällarna och tjuvkör en bil. Tillsammans 
med dem får Varpu lära sig att köra – samtidigt som hennes mamma 
misslyckas med sitt eget körkort och blir underkänd på uppkörning efter 
uppkörning. Efter en konflikt med en kille i gänget, som Varpu avvisar 
när han vill ta på henne, kör Varpu iväg med bilen. Hon bestämmer sig 
för att köra ända från Helsingfors till Uleåborg, där hon vet att hennes 
pappa bor. Hon har bara ett namn på honom och får via nummerupp-
lysningen en adress. Bilen havererar, men hon lyckas ändå ta sig fram 
och letar upp den hon tror är hennes pappa. Hennes mobiltelefon har 
laddat ur och hennes mamma kan inte få tag i henne. Varpu blir skjutsad 
hem av hustrun till mannen som inte är hennes pappa. Väl hemma igen 
tar hennes mamma henne med sig till rätt pappa. Han visar sig vara en 
mycket speciell man.

När det blir dags för hopptävlingen kommer hennes pappa, mot all 
förmodan, ned till Helsingfors för att se Varpu rida. Under tävlingen 
visar det sig dock att han inte bara är speciell – han är sjuk i schizofre-
ni. Varpu accepterar detta, eftersom hon till slut har fått en pappa. Och 
hennes mamma lyckas slutligen ta sitt körkort.

Filmens form och berättande
Little Wing utspelar sig i ett kallt och stilla Finland. Varpu bor i Helsing-
fors, men vi får inte se mycket av stadslivet då filmen rör sig på ett fåtal 
platser – förortsområdet där hon bor, stallet, de långa bilvägarna genom 
skogen och utkanterna av Uleåborg. Filmen är ganska kort och har en 
rak och enkel berättelse utan så många sidospår. Allting i berättelsen 
hänger ihop och hakar i vartannat, och Varpu är en tydlig huvudkaraktär 
som är närvarande i nästan varje scen.

• Prata i helklass om filmens miljö. Var händer de olika sakerna, vilka 
platser får vi se? Skulle filmen vara annorlunda om vi fick se mer av 
staden Helsingfors, till exempel om det var inne i stan som Varpu träf-
fade sina kompisar? På vilket sätt? Hade det påverkat ljuden, färgerna 
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och tempot i filmen? Hur då?

• Diskutera filmens färger och ljudbild. Vilken stämning skapar det grå 
vädret, de mörka granarna och den ändlösa väg som Varpu kör för att 
leta upp sin pappa? Vilken stämning hade det skapat om det var soligt 
och somrigt och om ljuden bestod av fågelsång och glad musik?

• Gör hemarbete genom att välja en film som du tycker om. Leta 
upp ett klipp ur filmen som du visar för klassen. Berätta kort om vad 
filmen handlar om och vad det är för stämning i den. Vilken genre hör 
filmen till – komedi, drama, action, skräck? På vilket sätt hör färger, 
tempo och ljud ihop med genren?

• Vi får inte se något skolliv direkt i filmen. Men skolan är en stor del 
av varje barns vardag. Varför tror du inte att skolvardagen finns med 
i filmen? På vilka sätt hade vi kunnat få en annan bild av Varpu om 
vi hade fått se henne i skolan? Skriv enskilt om hur ni tror att det är i 
Varpus skola och hur hon är där. Har hon lätt för att lära sig? Tycker 
hon om att gå i skolan? Motivera varför ni tror det ena eller andra.

• I film arbetar man i huvudsak med tre typer av bildutsnitt – helbild 
som visar ett skeende på långt håll och där personerna figurerar med 
hela kroppen, halvbild som visar ungefär halva kroppen på personerna 
och en bit av miljön, och närbild där kameran går nära ansiktet (eller 
annan detalj) hos personerna. I Little Wing förekommer det relativt få 
närbilder – diskutera vilken känsla det ger er som tittare. Hur uppfat-
tar ni Varpu och hennes värld när ni får se så mycket av miljön runt 
omkring henne och ni inte ”kommer henne nära” rent bildmässigt? 
Välj varsin bild ur filmen som ni tyckte om och tänk efter om det är en 
närbild, halvbild eller helbild. Rita sedan bilden ur ett annat perspek-
tiv – det vill säga gör om en helbild till en närbild, en halvbild till en 
helbild och så vidare. Skriv några rader till bilden om hur perspektivet 
förändrar innehållet/känslan i bilden.

• Little Wing utspelar sig i Finland, som är ett av Sveriges grannlän-
der. Trots att mycket i de två länderna påminner om varandra finns det 
också mycket som skiljer sig åt. Ta reda på mer om Finland – histo-
ria, språkhistoria och finsk kultur. Dela upp er i grupper och låt varje 
grupp ta sig an ett område som rör Finland som nation. I historia kan 
ni titta på vilka krig Finland har varit inblandat i, varifrån finska språ-
ket kommer och vilka relationer Finland och Sverige har haft till var-
andra genom historien; i samhällskunskap kan ni titta på hur Finland 
styrs, hur skolsystemet ser ut, vilka ekonomiska tillgångar och export 

Finland har, hur det finska konst- och kulturlivet ser ut och så vidare.

Stor men liten och liten men stor
Varpus mamma är inte så bra på att vara vuxen och ta ansvar. Varpu 
pratar ofta om henne och är ständigt orolig för att hon inte mår bra och 
hur det ska gå för henne. Varpu framstår som en mogen tjej, kanske för 
att hon själv får ta stort ansvar för att lösa saker och ting, till exempel 
sådant som transport till och från ridningen. Mamma håller på att ta 
körkort men misslyckas gång på gång. Hon tar nederlaget hårt och 
Varpu får trösta.

När barn och vuxen byter plats i sina roller kan det bli väldigt påfres-
tande för barnet. Men Varpu tycks ta det mesta med ro, till och med när 
mamma glömmer hennes födelsedag och inte har någon present. Först 
mot slutet av filmen blir Varpu arg och säger ifrån.

Det visar sig också att Varpus pappa är frånvarande just för att han 
inte kan ta hand om ett barn, knappt ens ta hand om sig själv. Varför och 
hur han har försvunnit ur Varpus liv får vi inte veta, men att han lider av 
en sjukdom som gör att han är ett vuxet barn får vi se tydliga prov på.

• Diskutera i klassen hur ni tror att Varpu egentligen känner sig när 
mamma inte kan ta ansvar eller engagera sig i Varpus liv. Vilka andra 
vuxna skulle det ha kunnat finnas runt henne som kunde vara förebil-
der eller stöd för henne? Vilka vuxna har ansvar för barn egentligen? 
Vad kan andra vuxna, som lärare, idrottstränare och släktingar göra för 
ett barn som inte har tillräckligt stöd från sina föräldrar?

• Skriv ett brev, antingen riktat från Varpu till hennes mamma eller 
från någon av hennes föräldrar till Varpu. Välj om du vill skriva från 
hennes mamma eller pappa.

• Diskutera i mindre grupper om det är någon skillnad på när en 
förälder faktiskt inte kan ta ansvar, till exempel för att hen är sjuk som 
Varpus pappa, och när föräldern ”bara” är slarvig och oorganiserad 
som Varpus mamma. Vilka skillnader tror ni att det kan finnas i hur 
Varpu känner inför sin pappa respektive sin mamma? Vad förväntar 
hon sig av dem och varför? Bland annat glömmer hennes mamma bort 
Varpus födelsedag. Hur skulle ni känna om något liknande hände er? 
Skulle ni reagera likadant som Varpu eller hur skulle ni göra?

• Prata i klassen om Varpus kompetens. Vilka saker gör hon som är 
ovanliga för en 11-12-åring? Är det någon av de sakerna som ni tror är 
orealistiska? På vilket sätt?
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• Skriv ned tre egenskaper som Varpu har och hur ni tror att hon har 
blivit sådan. Är hon modig? Är hon stark? På vilket sätt och hur 
förstår vi det i filmen? Hur tror ni att hon känner sig egentligen i olika 
situationer?

Kompisar och kontakter 
Varpu ingår i två grupper av kompisar – tjejerna i stallet och en grupp 
ungdomar som hon träffar ibland på kvällarna och i hemlighet åker bil 
med. I båda grupperna har Varpu en ganska låg social status, men agerar 
som om det inte bekommer henne särskilt. Hon tar sin plats ändå och 
ignorerar de andras kommentarer och retsamheter.

I filmen figurerar också många vuxna runt Varpu, trots att hon 
porträtteras som ganska ensam. När hon på eget bevåg beger sig till 
Uleåborg för att leta upp sin pappa hamnar hon först hos ett par i en 
villa. Hon får kontakt med kvinnan och stannar där för att äta. När 
mannen kommer hem blir han arg och agerar hotfullt mot kvinnan. När 
Varpu ger sig av plockar kvinnan upp Varpu i sin bil för att köra henne 
hem till Helsingfors och på vägen övernattar de på ett hotell. Varpu och 
kvinnan kommer snabbt varandra nära och samtalar om alltifrån hästar 
till kvinnans graviditet.

• Varpu blir kysst av killen som har den bil ungdomarna brukar köra 
runt i. Det är också han som lär henne att köra den. När Varpu inte 
vill låta honom komma närmare än att kyssas blir han arg och skäller 
på henne. Diskutera i helklass hur ni tror att hon känner då. Diskutera 
också hur det skulle varit om det var tvärtom – att Varpu tog på killen 
och han sa nej. Hur tror ni att han skulle reagera? Hur tror ni att Varpu 
skulle reagera – skulle hon göra likadant som han och bli arg, eller 
skulle hon göra på något annat sätt? Hur då?

• Diskutera i helklass om det är svårt att säga nej när någon gör något 
som man inte vill. Varför är det svårt? Är det svårare att säga emot en 
enskild person eller en hel grupp, varför och hur då? Vad gör man om 
den man säger nej till inte lyssnar och hur känner man sig då?

• Skriv en och en om något tillfälle då ni inte velat något och antingen 
klarat av eller låtit bli att säga ifrån. Vad var det som hände och varför 
valde ni att göra som ni gjorde? Eventuellt kan övningen göras helt 
anonymt, så att inte ens läraren får läsa.

• Arbeta i grupper och skriv ett kort manus om en situation där en eller 
flera personer blir utsatta för påtryckningar av en eller flera andra. 
Kanske klarar de av att säga ifrån själva, kanske får de hjälp av någon 
annan. Dramatisera manuset och spela upp för varandra i klassen.

• Diskutera i helklass hur de andra tjejerna i stallet behandlar Varpu. 
Hur beter hon sig mot dem och hur tror ni att hon känner innerst inne? 
Titta på sekvensen där de retar henne för hennes kläder – hur uppfattar 
ni att Varpu känner sig där och hur får ni den uppfattningen? Hur visar 
filmen stämningen?

• Filmen skildrar många vuxenkontakter som Varpu har. Vilka vuxna 
tycker ni beter sig bra respektive dåligt mot henne, på vilket sätt och 
varför? Vad säger det om Varpu och hennes erfarenheter att hon klarar 
av att vara så rak och öppen mot vuxna, även sådana som hon inte 
känner?
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Produktionsuppgifter

Finland 2017
Regi och manus: Selma Vilhunen  
Producent: Kaarle Aho
Foto: Tuomi Hutri
Originalmusik: Paula Vesala, Jori Sjöroos
Originaltitel: Tyttö nimeltä Varpu

I rollerna:
Varpu – Linnea Skog
Mamma – Paula Vesala
Pappa – Lauri Maijala 

Distribution: FilmCentrum 
Svensk premiär: 2017-12-06
Längd: 100 min

Redaktion 
Text: MK Larsson
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, mars 2018 

Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/film-i-skolan/

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
filminstitutet.se/boka-skolbio kan du lära dig mer om hur du 
hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.

Tips på fördjupning

Se
Flickan, mamman och demonerna (regi Suzanne Osten, Sverige 2016). Om flickan 
Ti som lever med en psykiskt sjuk mamma men ändå står stark i tillvaron.

Kid svensk (regi Nanna Huolman, Sverige 2007). Om svensk-finska Kirsi/Kid som 
känner sig vilsen och arg i sin egen familj, att välja sin egen väg för att växa upp 
och söka efter de rötter som gjorde en till den man är.

Sandor slash Ida (regi Henrik Georgson, Sverige 2005). Om att genomgå tonåren 
med en frånvarande pappa, en deprimerad mamma och ta beslut som leder till att 
hitta en egen identitet.

Läs
Annas oroliga mamma (Jessica Hjert, 2014, Nestor förlag).

När mammas tankar ändrade färg (Sara Galli & Mats Molid, 2015, Idus förlag).

Med mej är allt okej (Guus Kuijer, 2005, Opal). Tredje boken i sviten om Polleke.


