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Kapernaum är en Oscarsnominerad och flerfaldigt prisbelönt libanesisisk film 
om en pojke som stämmer sina föräldrar för att ha blivit född. Kapernaum 
lyfter flera brännande samtidsfrågor som migration, barnäktenskap och 
människohandel. 

Med avstamp i verkliga öden bland de många papperslösa i Libanon anlägger 
filmen ett genuint och konkret barnperspektiv på vad det innebär att vara 
”illegal”. Genom överlevaren och hjälten Zain ger den även de yngsta, de som 
i tysthet får ta konsekvenserna av vuxenvärldens handlingar och beslut, en 
kraftfull röst. 
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Inför filmvisningen
Kapernaum är en film med ett tydligt barnperspektiv. 
Inför visningen kan det därför vara intressant att ankny-
ta till Barnkonventionen. Det kan vara bra att skapa en 
överblick över några tongivande punkter och fundera 
över hur filmen belyser dessa grundläggande rättigheter 
och att de inte är självklara för alla barn. Regissören 
Nadine Labaki tror på konsten som verktyg för att 
förändra och vill ta sitt ansvar och använda sin plattform 
för något viktigt.  

Kapernaum är en berättelse som genom emotionell kraft 
vill väcka samhällsdebatt. Diskussionerna efteråt kom-
mer säkert att präglas av både starka känslor, en upple-
velse av vanmakt, kanske skuld och en att vilja förändra. 
Låt samtalen följa de reaktionerna och samtidigt ge 
inspiration till hur man kan förändra saker. 

Filmen och läroplanen
En av grundbultarna i läroplanen är att den ska förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Kapernaum för oss ut i värl-
den där kampen för mänskliga rättigheter är en ständigt 
pågående process. Filmen blir en naturlig utgångspunkt 
för högstadiet åk 8 till och med gymnasiet för att inom 
ämnet samhällskunskap reflektera över dessa rättighe-
ter samt vilka demokratiska värden och principer som 
råder utanför Sveriges gränser. Diskussionen kan också 
anknyta till geografiämnet där man kan diskutera vilka 
fakturer som påverkar fördelningen av världens resurser 
och befolkning, samt hur migration och urbanisering blir 
en konsekvens av detta.

Handling
Tolvårige Zain Al Hajj, en pojke från Beiruts slumkvar-
ter, har dömts till fem års fängelse efter att ha knivskurit 
en man. Inför en domare i rättssalen vill han nu stämma 
sina föräldrar för att de låtit honom födas till denna värld 
när de varken kan eller vill ta hand om honom. I åter-
blickar förs vi tillbaka till händelserna som har lett fram 
till anklagelsen. 

Zain lever med sina papperslösa föräldrar och stora 
syskonskara i en undermålig lägenhet. Eftersom de 
knappt har råd att betala hyran bor de på nåder. Pappan 
ligger mest i soffan och röker medan barnen säljer saker 
på gatan och hjälper mamman att smuggla in droger i 
fängelset. Zain springer dagligen ärenden åt kvartersbu-
tiksägaren Assaad som har ett gott öga till hans elvaåriga 
syster, Sahar. Eftersom den betydligt äldre Assaad är son 
till hyresvärden, till vilken föräldrarna står i skuld, befa-
rar Zain att de planerar att gifta bort Sahar med honom. 

Zain bestämmer sig för att han och systern ska rymma, 
men planerna går om intet och Sahar förs bort till 
Assaad. Zain beslutar sig då för att rymma ensam och 
tar bussen till kuststaden Al Manara.

På ett tivoli träffar han Rahil från Etiopien som städar på 
nöjesparken. Rahil lever i ett plåtskjul med sin ettåriga 
baby Yonas. Hon bjuder in Zain att bo tillsammans med 
dem i utbyte mot att han är barnvakt åt Yonas medan 
hon arbetar. Hon är rädd för att utvisas om Yonas upp-
täcks. Rahil har ett falskt arbetstillstånd som är på väg 
att gå ut. 
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Det innebär att hon är i händerna på den skrupellöse 
försäljaren Aspro som kan fixa falska identitetshandling-
ar. Aspro säger att han kan hjälpa henne om hon låter 
honom adoptera bort Yonas.

När Rahil fastnar i en razzia blir Zain lämnad ensam 
med Yonas och tvingas kämpa för bådas överlevnad. 
Läget blir allt mer desperat och Zain börjar till slut sälja 
droger som han kommer över genom falska läkarrecept. 
Pengarna han får ihop gömmer han i skjulet. När Rahil 
är borta försöker Aspro lura Zain att lämna över Yonas 
till honom men Zain är på sin vakt.

När hyran för skjulet uteblir sätter värden ett hänglås på 
dörren och Zain försöker förgäves komma åt sina gömda 
pengar. Nu befinner sig barnen på gatan och Zain blir 
alltmer uppgiven. Till slut lämnar han Yonas till Aspro 
mot pengar och ett löfte om egna identitetshandlingar så 
fort han kommer tillbaka med sitt födelsebevis.

På jakt efter sina papper återvänder Zain hem. Pappan 
ligger fortfarande i soffan och mamman skäller ut ho-
nom när hon får se honom. Snart inser Zain att något har 
hänt. Det visar sig att hans syster Sahar dött i barnsäng. 
Zain ger sig efter Assaad och skadar honom så svårt att 
han hamnar i rullstol. 

Zain grips och på väg till häktet passerar han den 
fängslade Rahil som ropar efter honom och frågar efter 
Yonas. 

Mamman besöker Zain i fängelset och avslöjar att 
hon väntar ännu ett barn. På tv uppmärksammas ut-
satta barns situation. Zain ringer in till tv-redaktionen, 

berättar sin historia och säger att han vill stämma sina 
föräldrar som har valt att föda honom till ett liv i misär. 

Här återvänder filmen till rättegångsscenen från filmens 
början. I en epilog ser vi polisen gripa Aspro och andra 
människohandlare. De finner Yonas välbehållen bland 
andra inlåsta migranterna och Rahil återförenas med sitt 
barn. Filmens sista sekvens visar hur Zain fotograferas 
för att få sin första identitetshandling. 

Filmens form och innehåll

Med avstamp i verkligheten
Kapernaum är en film med fast förankring i en pågå-
ende samtid där fiktion och verklighet går hand i hand. 
Regissören Nadine Labaki är själv uppvuxen i Libanon 
och ägnade fyra år åt research samt ett halvår åt inspel-
ningen. Alla medverkande har egna erfarenheter som 
liknar filmens karaktärers. Zain som flykting från Syrien 
och Rahil som utvisningshotad etiopisk migrant. Labaki 
utgick ifrån en ramberättelse men istället för att använda 
färdigt manus improviserades replikerna fram utifrån de 
medverkandes erfarenheter.

För att placera oss geografiskt rör sig kameran i ett svä-
vande fågelperspektiv. Ungefär som det brukar se ut när 
Hollywoodfilmer eller serier inleds. Istället för mäktiga 
skylines och blänkande fasader seglar kameran i en lång 
utzooming över enkla betonghus där däck placerats på 
taken för att de inte ska blåsa av. Betonglabyrinter binds 
ihop av nystan av elledingar och rostiga räcken. Allt ger 
sken av ett aldrig sinande gytter. 
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Klipp 1: ”Gå dit bort!”
Källa: Scanbox

Klipp 1: ”Gå dit bort!”
När kameran rör sig ner till marknivå ser vi barn leka 
krig i gränderna. Detta jordnära perspektiv behålls sedan 
filmen igenom. Kameran rör sig oupphörligen och nära 
de personer som skildras. Titta på klipp 1.

Filmteamet arbetade till stor del ”gerillastyle”. Man 
stängde inte av gator så som man oftast gör vid filmin-
spelningar, utan bemödade sig om att inte synas eller 
väcka uppmärksamhet i det pågående gatulivet. 

• Hur lyckas filmen placera oss i denna verklighet? Vilka 
ljud, dofter och stämningar förmedlar bilderna?

Regissören har berättat att hon aldrig använde orden 
tystnad, tagning under inspelningen utan istället lät sa-
ker ske inför kameran. Istället för att spela ville hon att 
de medverkande skulle vara. Om något oförusett hände 
införlivades det i filmen alternativt så väntade man in 
rätt situation. Vilket förstås krävde både tålamod och 
tur, men också gav möjligheten att skapa något genuint 
och äkta. Zain har hyllats för sin insats just för att han 
så trovärdigt förmedlar en liten pojkes ilska. Att Labaki 
själv ammade sin egen baby under inspelningen gjorde 
arbetet med ettåringen lättare. 

Man talar ofta om autenticitet i film, särskilt när det 
gäller den dokumentära filmen. Gränsen mellan fiktion 
och verklighet har sedan länge luckrats upp och doku-
mentärer kan vara lika regisserade som en fiktiv film. 
Publikens sug efter det äkta och autentiska har knappast 
minskat, snarare tvärtom. Den nya tekniken har gjort det 
lättare att filma sig själv och sin verklighet. 

Kapernaum är en fiktionsfilm men med autentisk bak-
grund och inspelad i verkliga miljöer såsom i slummen 
och i fängelser samt med personer som bär på historier 
som tangerar de påhittade i filmen.
 
• Hur påverkas vår upplevelse av Kapernaum av att det 
finns så starka kopplingar till verkligheten? 

• Hur tänker ni på förhållandet mellan fiktion och verk-
lighet? 

• Är filmen en dramadokumentär eller ett dokumentärt 
drama och var går gränsen?

Filmens genre
Kapernaum har jämförts med den neorealistiska italien-
ska filmen Cykeltjuven av Vittorio De Sica och den bra-
silianska filmen Guds stad i regi av Fernando Meirelles 
som utspelar sig i Rio De Janeiros slumkvarter. Liksom 
Kapernaum är de filmade i befintliga miljöer, med ett 
verklighetstroget uttryck i agerandet och ett underifrån-
perspektiv.

• Ta reda på mer om filmgenren neorealism. Under 
vilken tid i filmhistorien uppkom den och varför? Hur 
skilde sig de neorealistiska filmerna från det man sett på 
bio innan? Hur påverkads filmerna av den teknik som då 
var ny?

KLIPP 1

https://vimeo.com/331005019
https://vimeo.com/331005019
https://vimeo.com/331005019
https://vimeo.com/331005019
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
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Det kompetenta barnet

Tolvårige Zain, som på grund av undernäring är liten 
för sin ålder, bär inte bara filmens berättelse utan många 
andra bördor på sina magra axlar. Han tar hand om sina 
syskon, släpar vatten, mat och gastuber längs gränderna 
och uppför trappor. Han försitter inte en chans att tjäna 
en hacka samtidigt som han håller ett vakande öga på 
sin yngre syster. Men han visar också sin ilska över 
sakernas tillstånd och vägrar att finna sig i föräldrarnas 
oförmåga att skydda sina barn. Regissören har berättat 
att hon föreställde sig filmens huvudroll som en liten arg 
pojke, med en gammal vis mans blick, som skrek åt vux-
envärlden att han inte hörde hemma i den här världen. 

• Hur tycker ni att Zain, som även är hans riktiga namn, 
förkroppsligar regissörens bild? Vilka styrkor har han? 

Klipp 2: Zain fixar mat och barnvagn
Zain är ett barn bland andra som lever på gatan och dag-
ligen tvingas uppfinna nya överlevnadsstrategier. Zain 
har utvecklats till en uppfinnarjocke och överlevare sam-
tidigt som han snabbt avläser det sociala och kulturella 
spel som omger honom. Han försvarar sin syster som 
mot män som Assaad. När Zain träffar Rahil och Yonas 
finner han snabbt en gemenskap med dem och intar en 
plats i deras lilla familj. Till slut har han själv ansvaret 
för en liten ettåring med allt vad det innebär. 

• Hur löser han det?

Zain rör sig hemtamt på gator och i gränder. Köpslår 
och stjäl när det behövs. När han säljer droger till killar i 
kvarteren utsätter han sig dessutom för större risker. Han 
har också en stark intuition och misstänksamhet, särskilt 
mot äldre män och tar inte gärna emot gåvor eller mat. 

• Vilka faror parerar han när han rör sig ute på gatorna? 
Hur hanterar han Aspro? 

• Hur agerar han gentemot de vuxna och vilket slags 
språk använder han?

Klipp 3: Zain gör en tv till Yonas
Zain anpassar sig till läget både socialt och materiellt, 
något vi kan se prov på i klipp 3. 

• Vilka prov får vi se på hans sociala förmåga? Vilka 
uppfinningar och smarta lösningar hittar han på? 

På marknaden träffar han Maysoun, en jämnårig flicka 
som har har en liknande tillvaro. 

• På vilka sätt förkroppsligar de två barnen ordet street 
smart?

Det är också häpnadsväckande hur även den lilla ett-
åringen Yonas framstår som ett kompetent barn som 
verkar förstå och snabbt lära sig saker. 

• Vilka kompetenser visar detta lilla barn? 

Klipp 2:  Zain fixar mat och barnvagn
Källa: Scanbox  

SCEN 2KLIPP 2

https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731233
https://vimeo.com/330731233
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/331013765
https://vimeo.com/331013765
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
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Klipp 3: Zain gör en tv till Yonas
Källa: Scanbox

Barns rättigheter

Önskan att aldrig ha blivit född — det sociala arvet
Filmens ramberättelse är den rättegång där Zain står an-
klagad för att ha knivskurit Assaad. I samband med den 
för han fram sin önskan att stämma sina föräldrar för att 
ha satt honom till världen. När domaren frågar hur gam-
mal han är kastar han en blick mot föräldrarna som sitter 
snett bakom honom och säger att det borde de svara på. 
Zains advokat säger att han inte har något födelsebevis 
men att läkaren, som vi sett i inledningen, utifrån hans 
tänder bedömt honom vara 12 år när han utförde kniv-
dådet. När domaren frågar vad som har fört honom till 
rättssalen svarar Zain: ”Därför att jag blev född”. 

• Vilka anklagelser riktar han mot sina föräldrar? Vad 
kräver han av dem? Hur beskriver han sitt liv i direkt-
sändningen?

• Hur försvarar mamman respektive pappan sitt ageran-
de? Vad berättar de om sin sociala situation? Finns det 
utrymme för förståelse från vår sida för deras beteende? 
På vilket sätt i så fall?

När Zains mamma besöker honom i fängelset försöker 
hon muntra upp honom med att berätta att hon väntar ett 
nytt barn. 

• Vilken är hennes förhoppning med den nyheten? Hur 
reagerar Zain?

Försvarsadvokaten förklarar att Zain inte har något 
födelsebevis och aldrig har registrerats av staten. Och 
föräldrarna känner tydligen inte till hans födelsedatum. 

Detta är ett öde som Zain delar med många barn till pap-
perslösa i Libanon. Det kostar pengar att registrera ett 
barn. Pengar som inte finns. Men utan identitetshandling 
arhar barnen ingen rätt till varken skola eller sjukvård.

Varför föddes jag? Frågan förs upp på ett existentiellt 
plan. I Kapernaum träder barn fram som ingen frågar 
vad de tycker. Labaki har berättat att den världsberömda 
bilden av den lille flyktingpojken Alan Kurdi, uppspo-
lad på stranden i Turkiet, väckte hennes ilska och sorg. 
Liksom de många barn hon sett ensamma på balkonger, 
sittande på trottoarkanter och refuger med eller utan sina 
fattiga mödrar. 

Klipp 4: ”Jag vill stämma mina föräldrar” 
Titta på klipp 4. Scenen i rättsalen är skapad för att Zain 
skall bli ett slags talespeson för alla de barn som inte 
har en röst. Regissören har berättat att hon talat med 
mängder av barn under sin research som undrat varför 
de blivit födda. Som berättat att de kallats parasiter och 
insekter.  

• Zains formella stämning av sina föräldrar är visserli-
gen en filmisk konstruktion, men hur bidrar den till att 
förmedla en universell anklagelse mot vuxenvärlden och 
ett helt system? Hur fungerar rättegångsinslaget i förhål-
lande till det som i övrigt händer i filmen?

KLIPP 1
KlLIPP 3

https://www.youtube.com/watch?v=vHcDG6K2X3U
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/331014041
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/331014041
https://vimeo.com/330731361
https://vimeo.com/330731361
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Klipp 4: ”Jag vill stämma mina föräldrar” 
Källa: Scanbox  

• Vad innebär begreppet det sociala arvet. Hur manifes-
teras det i filmen?

Utan papper eller identitshandlingar är man illegal. 
Detta får både Zain och hans nyfunna vän Rahil erfara. 
Zain har förmodligen aldrig firat sin födelsedag, han 
betraktas som icke existerande i omgivningens ögon. 
Rahil måste gömma både sig och sitt barn. Människo-
handlaren Aspro jämför Zain med en ketchupflaska vars 
bästföredatum närmar sig. ”Jag behöver ett bevis på att 
du existerar”, säger han till Zain. 

• Vilka kan tjäna på av Zains och Rahils situation? Vilka 
konsekvenser får det för dem i deras dagliga liv?

• Vad betyder det, i praktiken och på ett existentiellt 
plan, att vara papperslös eller illegal? Vad tror ni det gör 
med en människas självkänsla?

Barnkonventionen – Barnperspektivet
Kapernaum har ett konsekvent barnpersktiv både rent 
filmiskt, med kameran så gott som alltid i höjd med 
barnens blick, men också tematiskt genom att påvisa hur 
man systematiskt misslyckas med att upprätthålla barns 
rättigheter i hela världen. 

Några av punkterna i Barnkonventionen:

§1 Som barn räknas varje människa under 18 år. 

§8 Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt 
namn och sina släktförhållanden.

§28 Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara 
obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

•  På vilka sätt skildrar filmen att samhället inte lever 
upp till dessa punkter?

Vi ser många situationer där riktigt små barn lever vind 
för våg, eller åtminstone långt från vad vi i säkerhetstän-
kandets Sverige, tycker är acceptabelt.

• Vilka tillfällen i filmen reagerar ni på som direkt farli-
ga för barn?

• Hur ser situationen ut för en ensam ung mor som 
Rahin och hennes barn? Hur riskerar hennes baby att bli 
en handelsvara?

Zain ser varje dag hur skolskjutsen åker förbi med färg-
glada ryggsäckar på kylaren. 

• Hur reagerar föräldrarna när Zain säger att han vill gå 
i skolan?

Zain tvingas arbeta och bevaka att hans yngre syster 
inte hamnar i knipa. När Sahar får sin första mens och 
Zain ser blodsdroppen på lakanet agerar han instinktivt. 
Han ser rådigt till att hon kan tvätta sig och ger henne 
sitt linne att använda som binda innan han fixar riktiga 
mensskydd. 

• Hur ser relationen mellan Zain och hans syster ut? Vad 
signalerar den där blodsdroppen för Zain? 

SCEN 3

KLIPP 4

https://vimeo.com/329806810
https://vimeo.com/329806810
https://vimeo.com/330731613
https://vimeo.com/330731613
https://vimeo.com/330731613
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Klipp 5: ”Säg åt aset att hålla sig borta.” 
Källa: Scanbox  

• Vad är det han är rädd ska hända om de vuxna får reda 
på att hon har fått mens?

Klipp 5: ”Säg åt aset att hålla sig borta”
Titta på klipp 5. När Zain finner sin syster uppsminkad 
och finklädd medan föräldrarna serverar Assaad och 
hans far förfriskningar anar han oråd. 

• Hur reagerar han på situationen? Vilket liv tänker han 
att ett giftermål skulle innebära för hans syster?

Frågan om barnäktenskap aktualiseras genom familjens 
val att gifta bort elvaåriga Sahar. ”Tycker du att en el-
vaårig flicka är giftasmogen?”, frågar domaren Assaad, 
som förhörs i domstolen efter attacken. Assaad ser inga 
problem med det och Zains mamma anklagar advokaten 
för att inte se hela perspektivet. 

• Varför hamnar familjen i detta val? Hur försvarar de 
sitt beslut? Hur bryter det mot barns mänskliga rättighe-
ter? Vad berättar det om särskilt flickornas situation? 

Barn har rätt till lek, vila och fritid är den 31:a paragra-
fen i Barnkonventionen. När Zain kommer till nöjesfäl-
tet är det öde. Men han åker i pariserhjulet och blickar ut 
över havet och utforskar ensam attraktionerna. 

• På vilket sätt blir bilderna från nöjesfältet både en på-
minnelse om att Zain är en liten kille och att han aldrig 
får vara just det? 

Mötet med den excentriske ”Kackerlacksmannen” blir 
ett avbrott i Zains monotona tillvaro och kamp. 

• Vad tillför han berättelsen?

Från och med år 2020 blir Barnkonventionen lag i 
Sverige. Även utfrån ett svenskt perspektiv uppkommer 
frågor om hur Sverige lever upp till konventionen om än 
på en annan nivå än filmens frågeställningar. Man har 
bland annat talat om ojämlikhet att utöva idrott för tjejer 
och killar eller hur barn på institutioner har det. 

• Fundera över hur olika områden i vårt samhälle förhål-
ler sig till barnkonventionen. 

Kan film förändra världen?
Kapernaum, som betyder kaos på arabiska, var en stad 
där Jesus predikade och utförde många av sina under-
verk. Ordet har levt kvar som ett begrepp för något ka-
otiskt. Ett tillstånd som regissören Nadine Labaki velat 
beskriva. Hon har gjort sin film utifrån en ilska över hur 
människor, och särskilt barn, betraktas som icke-existe-
rande varelser i hennes hemland Libanon. Eftersom de 
inte är registrerade och har identitetshandlingar. hamnar 
de fattigaste barnen utanför systemet och får varken rätt 
till utbildning eller sjukvård. 

Genom historien har Libanon kommit att bli en plats för 
flyktingar och migranter. Omkring halva befolkning-
en utgörs nu, mycket på grund av kriget i Syrien, av 
människor på flykt. 

KLIPP 5

https://vimeo.com/330731722
https://vimeo.com/330731722
https://vimeo.com/330731722
https://vimeo.com/330731613
https://vimeo.com/330731613
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Foto: Scanbox

De migranter som kommer för att arbeta som städare, 
diskare och hembiträden är en annan grupp vi möter i 
Kapernaum. Även om deras förutsättingar att få stanna 
framför allt bygger på frågor kring arbets- och uppe-
hållstillstånd. Även om filmen inte betonar att den utspe-
las i Libanon eller varifrån Zain och hans familj kom-
mer, blir platsen och familjen symboler för en universell 
problematik för statslösa världen över. 

Drömmen om en bättre framtid
Maysoun, flickan Zain möter på gatan, berättar för ho-
nom om Sverige. 

• Varför vill de åka just till Sverige? Vilken bild har de 
målat upp av landet långt upp i norr?

I filmens sista scen ska Zain ta ett foto för en identitets-
handling. ”Le”, säger fotografen, ”det är för en id-hand-
ling, inte din dödsattest”. Zain spricker upp i ett försik-
tigt leende. 

• Vad betyder den enskilda bilden för filmens slut? Be-
skriv spontant de känslor du har efter filmen?

Filmen kom indirekt att hjälpa flera av de inblandade 
i deras verkliga situation. Bland annat fick de ordning 
på sina papper och tillstånd att stanna i landet. Det kan 
också kännas trösterikt att Zain, som aldrig sovit i en 
egen säng och knappt kunde skriva sitt namn, genom 
UNHCR fick asyl i Norge tillsammans med sin familj. 

Regissören har också betonat att han, till skillnad från 
filmens Zain, har kärleksfulla och omhändertagande 
föräldrar.

Filmens mottagande
Kapernaum har prisbelönats världen över. En i stort enig 
kritikerkår har gett den fina recensioner. Vissa betona-
de att filmen, trots att den på grund av sitt starka ämne 
löpte risk att bli ett frossande i misär och sentimentalitet 
på bekostnad av verkliga människors utsatthet, lyckade 
undvika just det. Enstaka kritiker har dock ansett att 
filmen saknar nyanser och är just manipulerande och 
förenklande.

• Läs recensionerna som länkas under Tips på för-
djupning och fundera över vad i filmen de kritiserar.

I intervjuer har regissören berättat hur hon vill ge de 
maktlösa röst, men även väcka en debatt på flera plan, 
hos publiken, den enskilde, i samhället och på politisk 
nivå. 

• På vilket sätt kan Kapernaum bli en blåslampa? 

Film som opinionsbildare 
Film är en konstform som påverkar oss både intellek-
tuellt och emotionellt. Film kan vända upp och ner på 
invanda föreställningar, bli en väckarkklocka och med-
vetandegöra. Den kan även användas i opinionsbildan-
de eller i ideologiskt propagandistiskt syfte. Det finns 
filmer som påverkat även på politisk nivå. En sådan var 
Lukas Moodyssons Lilja 4-ever (2002) som handlade 
om trafficking. Filmen visades bland annat i Sveriges 
Riksdag och påverkade den politiska diskussionen att ta 
en medmänskligare riktning. 

• Kan film förändra världen och oss? På vilket sätt? 

• Vilka filmer har påverkat er på ett omvälvande sätt?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se

Cykeltjuven av Vittorio De Sica, Italien 1948. 
(Filmhandledning finns)

Guds stad av Fernando Meirelles och Kátia Lund, 
Brasilien 2002. 
(Filmhandledning finns)

Lyssna

Katja Magnussons reportage på SR1, Studio Ett, 
om barnäktenskap
https://sverigesradio.se/studioett

Besök

Barnkonventionen:
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short

Unicef om barnäktenskap:
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap?gclid=EAI-
aIQobChMIqfLDt5Wn4QIVww8YCh1lFg3lE-
AAYASAAEgJkNPD_BwE

Sverige och barnkonventionen:
https://centrumforidrottsforskning.se/article/
barn-och-idrott-ljuset-av-fns-barnkonvention

Recensioner av filmen:
https://lwlies.com/reviews/capernaum/

https://www.pastemagazine.com/artic-
les/2019/01/capernaum.html
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Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i 
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie 
biografrepertoar. Här kan ni lära er mer om hur en 
hittar och bokar film för visningar i lärande samman-
hang. 
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/
filmiskolan/om-att-boka-skolbio/
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