Handledning till filmen

I Skogen

goteborg.se

Förord
Den här handledningen är framtagen för filmen
I skogen och riktar sig till stadens medarbetare som
arbetar med olika barn- och ungdomsgrupper. Den
är ett pedagogiskt stöd för att föra en diskussion
och reflektion vad som setts på filmen I skogen, om
framtidsdrömmar och könsnormer med fokus på
maskulinitetsnormer. Handledningsmaterialet ska
även ge stöd för ett vidare samtal kring andra normer
som kan kopplas till filmen.
Filmen och handledningsmaterialet kommer att
finnas tillgängligt under licensperioden som sträcker
sig fram till och med 2023-01-31. Göteborgs Stad
har köpt in filmrättigheterna där samtliga anställda i
staden får använda filmen och handledningsmaterialet i sin verksamhet under licensperioden. Filmen får
däremot inte användas för privat bruk eller överlåtas
till annan part som inte är anställd i Göteborgs Stad.
Handledningsmaterialet och filmen är ett stöd i stadens jämställdhetsarbete och för genomförandet av
Göteborgs Stads plan för jämställdhet (2019–2023).
Jämställdhetsplanen antogs av Kommunfullmäktige i
2019. Ett centralt tema i planen är strukturell könsdiskriminering och begränsande normer kring kön

– hur vi människor ska vara och utforma våra liv. Ett
av planens utvecklingsområden är ”frihet från våld”
med fokus på ett främjande, våldsförebyggande och
en genusförändrad ansats i likabehandlingsarbetet
och i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbetet.
En genusförändrande ansats innebär att problematisera och utmana etablerade könsstereotypa föreställningar. Denna ansats i jämställdhetsarbetet förväntas
att på sikt bidra till att föreställningar kring normer
om maskulinitet förändras och utvecklas – normer
som inte kopplas samman med våld eller andra
destruktiva beteenden. Det är en del av det främjande
och förebyggande arbetet och värdegrundsarbetet
enligt läroplanerna och skollagen. Det är också en del
av stadens arbete med att höja idrotts- och föreningslivets grundläggande kunskaper om jämställdhet och
anti-diskriminering.

Eva Kjellström
Planeringsledare
– avdelningen för mänskliga rättigheter
Stadsledningskontoret
Göteborgs Stad

2

Handledning

I Skogen
Vi ville genom filmen I skogen berätta om modet att våga leva sin dröm och hitta
äventyr. Det visade sig att det blev en film om vänskap. I samarbete med Göteborgs Stad
vill vi visa filmen för er som i vardagen möter unga på väg ut i livet – vi har tagit fram
förslag på frågeställningar att arbeta med kring normer, vänskap och att vara den en är.
Och vilka normer hindrar eller bidrar till en bra och ärlig vänskap?
Emil Moberg Lundén
Jonathan Ki Lindhult
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Bakgrund och Syfte
I Skogen är historien om två barndomsvänner som
älskar varandra och de äventyr de skapar. De två
vännerna är vi. Jonathan och Emil och vi har varit
bästa vänner sen vi gick på dagis.
Vi är inga överlevnadsexperter, vi flyttade inte ut i
skogen för att ”hitta” oss själva. Vi ville bo i skogen
med målet att klara oss i minst tre månader. Vi ville
utvecklas i en miljö vi ofta drömde om att bo i som
barn och fortsätta på en inslagen väg: Den att söka
lycka, äventyr och minnesvärda stunder. Vi ville visa
att naivitet kan vara en styrka och att det är okej att
tänka eller göra ”fel”. Vi lär gärna genom try and
error. Vi ramlar omkull, reser oss upp. Ibland med
skratt ibland med gråt eller ilska.
Vi hoppas att vår berättelse på ett naket och genuint
sätt ska kunna väcka tankar kring vägval en tar i
livet. En viktig del i vårt skapande är att måla med

positivitet. Vi tror att världen blir så som vi väljer att
se den och vill därför med våra filmer ta avstamp i
de vackra. En livsfröjd är att få dela livet med goda
vänner. Men hur är vi goda vänner? Hur beter vi oss
mot varandra? Är vi olika beroende på i vilken miljö
vi är i? Vilken människa vi möter? Vilka förväntningar finns det på dig utifrån ditt kön och din identitet?
Samtalsfrågorna vi tagit fram utgår ifrån Göteborgs
Stad jämställdhetsplan och syftar till att väcka
diskussion kring framtidsdrömmar, normer kring kön
och med fokus på maskulinitetsnormer, liksom andra
normer som begränsar människor från att utvecklas
och vara sig själva. Vi hoppas att filmen och handledningsmaterialet ska stödja dig i ditt samtal med barn
och unga, så att de vågar utmana sig själva och ge sig
ut på spännande diskussionsstigar för att söka nya
erfarenheter och perspektiv.
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Metodhandledning

Rekommendationer
till ledare/lärare
Se gärna filmen i helklass eller i större grupper. Inled
förslagsvis med varför filmen gjordes – två vänner
ger sig iväg på äventyr för att genomföra en dröm
från sin barndom. Att leva i skogen och av skogen.
Lämna staden, kompisar och sociala medier. Om att
utvecklas och att söka lycka, äventyr och minnesvärda
stunder. När ni sedan diskuterar filmen och dess
frågeställningar – gör det gärna i mindre grupper.
Tänk på att filmen kan väcka starka reaktioner, så
se till att grupperna har en ledare vid bordet (helst
vuxen). Som ledare/lärare rekommenderar vi att du
själv har reflekterat och läst på kring normer. Kom
ihåg att det är du som ledare som styr diskussionen
med dina frågor/följdfrågor.
Sätt också upp spelregler innan samtalet börjar.
Respektfull ton och ordval. Var noggrann med att
alla får komma till tals och prata till punkt även om
en inte håller med. Ett bra sätt kan vara att samtalet/
diskussionen cirkulerar i rundor så att alla får möjlig-

het att uttrycka sig. Ibland talas det om att utgå från
att ”alla är i rummet” – utgå till exempel inte ifrån att
det inte finns någon som är homosexuell, tillhör en
nationell minoritet eller har en funktionsnedsättning
i gruppen. Det kan mycket väl vara så.
Vi hoppas att instuderingsfrågorna ska skapa
intressanta och djuplodande diskussioner. Vi vill
understryka att det är viktigt för ledaren/läraren
att ha i åtanke att filmen och dess efterföljande
frågeställningar kan skapa såväl positiva som negativa
reaktioner. När normkritik diskuteras är det inte
ovanligt att tonen kan bli aggressiv och kränkande.
Det kan vara obekvämt, kännas otryggt och leda till
blockering och att diskussionen väcker rädsla och
obehag. Det är du som ledare som drar gränsen och
styr processen. Därav är det extra viktigt att reflektera
kring hur du som ledare kan skapa en tillåtande och
trygg stämning. Fundera på hur du bör förhålla dig
om det uppstår homofoba, rasistiska, eller sexistiska
åsikter/kommentarer.
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Frågor
Fråga 1.

Fråga 5.

a. Är karaktärerna i filmen ”typiskt manliga/killiga”,
tycker ni?

På luffen hem får Emil och Jonathan väldigt mycket
hjälp och support från främlingar de möter längs
med vägen. Hur tror du deras luff hade påverkats om
de var:

b. När i filmen upplever du/ni att Emil respektive
Jonathan som typiskt manliga eller kvinnliga, eller
kanske mänskliga? Skriv ner det första du tänker
på. Reflektera och diskutera.
Fråga 2.
a. När Jonathans flickvän gör slut bryter Jonathan
ihop och gråter ut hos Emil. Hur tror du att deras
resterande tid i skogen skulle utvecklats om
Jonathan inte visat eller berättat om sina känslor?
b. Vad har du för erfarenhet att visa vänner din
sårbarhet och ledsenhet?

a. Två svarta killar
b. Två blonda tjejer
c. Ett homosexuellt kärlekspar
Fundera på om och varför du känner att det finns
skillnader i bemötandet.
Fråga 6.

c. Vilka saker upplever du svårast att prata om?
Finns det saker en inte skall prata om, tycker du?

Jonathan och Emil valde att flytta ut i skogen för
att realisera sin barndomsdröm. Vad tror du är den
vanligaste orsaken till att människor inte satsar på att
förverkliga sina drömmar?

d. Varför är det så svårt att prata om de här sakerna?

Fråga 7.

Fråga 3.
a. Emil och Jonathan är stundtals fysiska med
varandra. Till exempel kramar, massage, schamponering. Var det något du reflekterade över och vad
tänkte/kände du?
b. Upplever du någon skillnad hur du förhåller dig
till närhet beroende på könsroller? Till exempel:
Skulle du kunna ta en promenad genom staden
med en vän och hålla hand?
Fråga 4.
a. Emil och Jonathan valde skogen som lekplats
för sitt äventyr och filmen. En plats utan andra
människor, reklam, internet, bekvämligheter m.m.
Hur påverkar olika miljöer vårt sätt att vara? Beter
du dig likadant i alla miljöer?
Exempel på miljöer att utgå ifrån: Skolgården,
fikarummet, omklädningsrummet, släktkalas, skogen,
natur, utomlands etc. Var – i vilken miljö är du mest
dig själv? Och varför då, tror du?

Nedan finner du 20 olika beteendedrag. Dela upp
orden i vad du tycker är typiskt kvinnligt, manligt
eller mänskligt.
Omtänksam, Våldsam, Avundsjuk, Skvallrig,
Brutal, Sårbar, Ängslig, Naiv, Äventyrslysten, Busig,
Uthållig, Lekfull, Omhändertagande, Modig, Feg,
Kärleksfull, Stark, Svag, Självständig, Beroende.
Fundera och prata om varför du/ni delat upp orden
som du/ni gjort.
Fråga 8.
Vilket är ditt bästa råd för att;
a. Skapa en bra miljö att vistas i?
b. Vara en bra medmänniska mot någon du
inte känner?

b. När hindrar normer och värderingar om vad som
är manligt och kvinnligt oss? Till exempel i val av
jobb, utbildning, vänner eller fritidsintressen. Hur
kan du förändra/påverka det i ditt liv? Vad kan du
göra annorlunda?
6

Vad är normer?
I alla samhällen finns regler för och förväntningar på vad som är tillåtet och inte tillåtet. Reglerna och förväntningarna styr vilka
egenskaper, beteenden och värderingar en
person förväntas ha för att accepteras och
bekräftas. Dessa uttalade och outtalade regler och förväntningar kallas normer. Normer
ser olika ut i olika samhällen, generationer och
grupper i samhället. En del normer gäller för
alla i ett samhälle, medan andra är begränsade till vissa grupper eller situationer. Uttalade
regler på en samhällsnivå är till exempel vår
lagstiftning. Outtalade regler eller oskrivna
normer är föreställningar om vad som anses
vara det normala och som tas för givet. Det
är först när någon person bryter mot normer
de blir synliga. Att inte passa in i normen får
ofta negativa konsekvenser och följden kan
bli att personen stängs ute, bortses ifrån eller
ignoreras. Då handlar normer om makt och i
värsta fall diskriminering. Normer kan kopplas
till våra sju diskrimineringsgrunder, det vill
säga kön, könsidentitet, sexualitet, funktionalitet, etnicitet, religiositet och ålder, men även
till samhällsklass.
Tvåkönsnormen utgår ifrån att det endast
finns två kön som är varandras motpoler och
som kompletterar varandra. Vissa egenskaper
kopplas ihop med respektive kön och värderas olika. De stereotypa föreställningarna
kring kön kan begränsa en individs utveckling
och olika livsval. Den binära könsuppdelningen utesluter även de som inte definierar sig
kvinna eller man och där frågor som handlar
om att bryta normer om kön väcker starka
känslor.
Heteronormen är tätt sammankopplad med
tvåkönsnormen. Det tas för givet att alla är
heterosexuella och normen skapar en tydlig
förväntan på att alla människor antingen är
män eller kvinnor och förväntas bli kära i och
attraherade av varandra. Som normbrytare
missgynnas gruppen hbtq-personer av heteronormen, men på olika sätt.
Vithetsnorm/norm om svenskhet är en struktur i samhället som innebär att vita personer
har maktfördelar socialt, ekonomiskt och
politiskt. Vithetsnormen går hand i hand med
rasism och rasifiering. Föreställningen om
svenskhet utgår till exempel ifrån att en riktig
svensk är vit.

Norm om religiositet. I Sverige råder
religionsfrihet men i praktiken präglas samhällsliv och lagstiftning av en sekulariserad
kristendom. Den sekulära normen bidrar till
att såväl kristna och muslimer beskrivs som
avvikare.
Åldersnormen är de förväntningar hur en person ska bete sig i en viss ålder. Åldersnormer
gör att vissa åldrar gynnas och skapar ålderhierarkier. I ett samhälle där produktivitet
skattas högt uppvärderas personer i produktiv ålder till exempel.
Norm om funktionalitet är att alla har full
funktionalitet och en föreställning att alla våra
kroppar fungerar på ungefär samma sätt och
har samma funktioner. Att bryta mot funktionsnormen kan göra att en person betraktas
som onormal och konstig, och funktionsnedsatta är ofta osynliga i offentligheten och media. Sällan skildras personer med funktionsnedsättning i första hand som unika individer
utan för det mesta som representanter för en
grupp.
Klassnormer innebär som andra normer en
hierarki med ideal om en viss ekonomisk
standard, social position, utbildning, livsstil
och värderingar som delas in i en överklass,
medelklass och arbetarklass. Mer eller mindre tydliga koder avslöjar var vi hör hemma
såsom våra titlar, yrkespositioner, kläder och
språk.
Informationen om normer är till
största delen hämtat ifrån Göteborgs Stads
skrift ”Vem är normal? Normkritik och webbpublicering” (2013). Skriften går att ladda ner
från denna länk.

Postproduktionen startade i oktober och varade i
cirka 6 månader innan filmen hade premiär våren
2016 på Roma Cinema Doc i Italien.

December 2019
Foto: Samtliga foto är tagna från filmen I skogen 191202-005-010

Under luffen hade vi en totalbudget på 100 kr från
starten. Premissen var att vi inte fick åka motordrivet
fordon.

Göteborgs Stad

Filmen spelades in mellan 1 juli – 1 oktober 2015 i
Finnskogen, Värmland. Vi hade inte bestämt plats
innan utan körde norrut på känsla. När vi hittade vår
plats så lämnade vi alla saker som vi tagit med oss.
(allehanda verktyg, mat för 1500 kr, kläder för väder,
byggmaterial för kåtan och teknikutrustning för att
kunna filma.) Sen körde vi hem och lämnade bilen.
Dagen efter åkte vi tåg, buss och lifta tillbaka till vårt
läger där vi sedan stannade i 62 dagar innan vi gav
oss ut på luffen i 29 dagar. Efter cirka en månad kom
vår vän Henrik Hallberg med höns. Han stannade i
tre dagar och hjälpte till att filma under dessa dagar.

Utskriftsmaterial

Så gjorde vi filmen

goteborg.se

