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Los Lobos
Los Lobos är en rak, varm och osentimental skildring av hur
Lucia och hennes små söner försöker bygga upp ett nytt
liv i den amerikanska södern som mexikanska migranter.
Vi får följa hur Lucia som ensamstående mamma arbetar
hårt medan pojkarna lämnas att ta hand om varandra i den
lilla nedgångna lägenhet som familjen hyr. Världen utanför
fönstret är dock spännande och lockande, och medan Lucia
jobbar på dagarna och kvällarna vidgar barnen bit för bit sin
verklighet och kommer i kontakt med världen utanför.
Los Lobos behandlar teman som migration,
klasstillhörighet och livsvillkoren för vuxna och barn i
familjer som lever i samhällets marginaler.
Denna handledning är ett samarbete med Amnesty
International, svenska sektionen och FilmCentrum.
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Om filmhandledningen

Filmen och läroplanen

Denna filmhandledning är tänkt att fungera som inspiration för dig som har sett filmen Los Lobos med dina
elever. Målgruppen är åk 9 och gymnasiet, men åldersrekommendationen är just en rekommendation och det
är du som pedagog som känner dina elever bäst.

I läroplanen tas upp att elever ska ges kunskap om samhället och samhällsbyggandet, både lokalt och globalt.
Kunskaper i historia, geografi och samhällskunskap ska
förmedlas till eleverna. Att använda en gemensam filmupplevelse som grund för att gå vidare med mer konkreta, ämnesspecifika arbetssätt kan vara ett bra sätt att
skapa ett engagemang och väcka intresse för frågorna.
I läroplanen går också att läsa att elever ska utveckla
och fördjupa sin kunskap om samhällsutvecklingen och
tillvaron i olika delar av världen och om global samhällsförändring. Migration är en sådan ständigt pågående global process, som också knyter an till frågor om
ekonomisk fördelning och samhällets organisation.

Med utgångspunkt i filmen kan ni arbeta vidare med
värdegrundsfrågor som rör makt, rättvisa och familjerelationer. Filmen kan dessutom vara startpunkten för att
söka mer kunskap inom samhällsorienterade ämnesområden som geografi, historia, ekonomi, psykologi och
filosofi. Att analysera film skapar också insikt om hur
rörliga bildmedier fungerar som form för berättande
och informationsförmedlande.
Med den här handledningen kan man även använda
klipp ifrån filmen för att få ett tydligare underlag och
stöd för minnet. Dessutom avslutas handledningen med
ett inspelat samtal från Fokus Filmdagar 2020, arrangerade av FilmCentrum, som också är distributör av
filmen, där Ami Hedenborg, pressansvarig och talesperson för Amnesty International svenska sektionen och
Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flykting- och
migrationsfrågor på svenska Amnesty International
svarar på frågor som elever som sett filmen ställt till
dem.
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I Los Lobos skildras dessa frågor i det ”lilla perspektivet” (det vill säga på ett personligt plan), vilket är
en utmärkt startpunkt för att diskutera och undersöka
frågorna vidare i ett större sammanhang (det vill säga på
ett strukturellt plan).

Handling
Den unga, ensamstående mamman Lucia kommer till
USA med sina två små pojkar i hopp om att skapa sig ett
bättre liv och en bättre framtid för familjen. Hur hon har
levt i Mexiko och vilken bakgrund familjen har får vi
inte veta mycket om. Filmen tar sin början då Lucia och
pojkarna anländer till Albuquerque i södra USA.
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Lucia får tag i en sjaskig enrumslägenhet som hon får
hyra av ett äldre kinesiskt par, herr och fru Chan. Både
morgon och kväll jobbar hon med fysiskt tunga arbeten
som städerska och tvätterska. Pojkarna har fått stränga
tillsägelser om att aldrig lämna lägenheten.
På en liten bandspelare har Lucia spelat in vilka regler
som gäller för deras dagliga liv; aldrig gå ut, alltid hålla
det snyggt och städat i lägenheten, inte ljuga och sist
men inte minst - alltid ta hand om varandra. Hon spelar
också in ord, fraser och stycken från en engelsk lärobok.
Hon lovar att när de har lärt sig det nya språket så ska
hon ta med dem till Disneyland.
Men världen utanför fönstret lockar naturligtvis och
ganska snart har pojkarna brutit mot flera av reglerna.
Detta skapar problem både för dem själva och Lucia,
bland annat får familjen alla sina pengar stulna. Pojkarna lär också känna paret Chan som ibland ger dem mat
och låter dem hälsa på nere hos sig.
När Lucia upptäcker att pengarna är borta konfronterar
hon grannpojken och hans familj, som nekar och tycker
att hon får skylla sig själv som förvarar pengar hemma
i en burk. Istället söker Lucia hjälp genom kyrkan och
börjar ta med sig barnen till arbetet, vilket inte heller
fungerar. Efter sitt första amerikanska Halloween-firande kommer Lucia närmare paret Chan och det beslutas

KLIPP 1

Klipp 1
Källa: Smorgasbord Picture House

att de ska ta hand om pojkarna på dagarna. Grannpojken
ångrar sin stöld och lämnar utklädd tillbaka pengarna.
Lucia tar med sig barnen till ett mindre
nöjesfält. Det är visserligen inte Disneyland, men där finns
karuseller och godis och färgstark glädje.

Filmens form och innehåll
Rörlig bild som uttrycksmedel
Rörlig bild fungerar som ett språk, men istället för bokstäver och ord gestaltas berättelsen och budskapet genom
ljud och genom bildens flerfaldiga komponenter, såsom
bildutsnitt och perspektiv, färger, ljus och scenografi. I en
dramafilm som Los Lobos spelar dialog och skådespeleri
också viktiga roller i hur vi uppfattar det som förmedlas.
Inledningen
Pausa filmen efter inledningen, (eller gå tillbaka till detta
och se det igen efter att ha sett hela filmen).
Titta på klipp 1.
• Vad får vi se? Genom vems ögon ser vi? Varför räknas
sakerna upp?
• Vad förväntar man sig av en film som börjar så här? Vad
tror ni att den kommer att handla om? Vilka stämningar
tror ni kommer att dominera?
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Klipp 2
Källa: Smorgasbord Picture House

Om ni ser klippet innan ni ser färdigt filmen, gör en
tankekarta över de associationer som inledningen väcker
hos er – känslor, gissningar kring innehållet och så vidare.
Jämför sedan med hur ni faktiskt uppfattade filmen när ni
sett hela.
Friheten
Titta på klipp 2.
Diskutera i helklass eller i mindre grupper.
• Ur vilka perspektiv filmas det?
• Hur skildras/skapas ”referenser” till begrepp som innanför-utanför, fångenskap-frihet, här-där genom bilderna?
• Vilka saker gör Max och varför tror ni filmskaparen valt
att han ska göra just de sakerna? Vad kan de ”symbolisera” på ett större plan?
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Klipp 3
Källa: Smorgasbord Picture House

• Vad förmedlar musiken och ljuset för känsla/stämning?
Hur hade scenen påverkats av en annan ljudbild?
• Vad är de vuxna killarna utanför grinden en symbol för?
Människan och platsen
Titta på klipp 3
• Vilka människor ser vi och vad har de för förhållande
till varandra? Hur skildras människan i miljön?
• Titta exempelvis på perspektiv och ljudbild. Vad vill
bildkompositionen ”säga”?
• Vilka känslor förmedlar klippet? Vad händer som gör
oss nedslagna, frustrerade, glada?
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Klipp 4
Källa: Smorgasbord Picture House

Slutet
Titta på klipp 4
Diskutera på vilka sätt filmens bildspråk arbetar här för
att förmedla känsla, på samma sätt som i klipp 2 och
klipp 3.
• Hur kan vi tolka växlingen mellan helbild och närbilder på Lucia och barnen? Vad har de på sig och hur
är färgerna? Skiljer detta sig från resten av filmen och
varför?
Låt varje elev arbeta individuellt med att analysera ett
valfritt filmklipp, från någon annan film (en dramafilm, ett Youtube-klipp, ett nyhetsinslag och så vidare).
Använd exempelvis filmklippen från Min lilla syster,
Fucking Åmål och Sameblod som finns tillgängliga på
Filminstitutets webbplats. Denna uppgift lämpar sig väl
att göra digitalt!
Eleven skriver 1-2 sidor om filmklippet – vilka kameravinklar och bildutsnitt som används och vad detta förmedlar för information, hur ljus, ljud, färger och miljö
skapar stämning och hur dessa komponenter bidrar till
gestaltningen av det som sker i klippet, hur skådespeleri/artisteri/presentation i klippet samspelar med eller
kontrasterar mot innehållet. Klippet ska också kortfattat
kontextualiseras och motiveras, det vill säga eleven ska
beskriva i vilket sammanhang klippet förekommer, hur
det skiljer sig från eller är representativt för det sammanhanget och varför eleven har valt att analysera just
det klippet.
Alternativt kan ni utgå från vårt filmlexikon och leta
efter exempel på de olika filmtermerna i de klipp ni har
valt.

Los Lobos har kallats för dramadokumentär. Ta reda
på mer om dokumentärgenren och diskutera hur vi kan
skilja drama och dokumentär åt.
• Var går gränserna för ”verklighet” och ”fiktion”? Är
dokumentärt material helt värdeneutralt? Vad innebär
”baserad på verkliga händelser”?
• Diskutera vad i filmens form som påminner om dokumentärfilm och ge exempel på klippning, bildvinklar
och sättet att gestalta/berätta. Ge gärna exempel från
rena dokumentärfilmer ni sett för att belysa likheter och
skillnader
Migration, klass och fördelningspolitik
Varje år migrerar miljoner människor i världen, av vitt
skilda orsaker. De allra flesta är på flykt undan krig,
svält och fattigdom. Andra väljer att flytta till nya länder
för att skapa sig ett nytt liv, börja om eller för att de
hittar arbete eller kärlek på andra sidan en geografisk
gräns. Övningarna kan göras individuellt eller i mindre
grupper och kan redovisas genom text eller muntlig
presentation för klassen.
• Ta reda på mer om migration från Mexiko och Centralamerika till USA. Ökar eller minskar den? I vilka delstater finns det störst andel latinamerikaner? Vilka lagar
och regler gäller för invandring till USA? Kan ni hitta
uppgifter om hur utbildnings- och arbetsmönster ser ut
för den här gruppen? Koppla eventuellt till det aktuella
presidentbytet och ta reda på de amerikanska partiernas
ståndpunkter när det gäller invandring till landet. Vilka
tongångar har präglat diskussionen under det senaste
decenniet och vilka argument har exempelvis Republikanerna jämfört med Demokraterna?
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• Sätt er in i fakta kring migrationen i Sverige. Hur har
den sett ut under det senaste seklet? Från vilka delar av
världen har migranter kommit och under vilka perioder?
Hur ser statistiken ut gällande sysselsättning, språkkunskaper etc.? Längst bak i materialet finns förslag på
användbara informationskällor. Ni kan också undersöka
de etablerade svenska politiska partiernas program och
inställning gällande migrationsfrågor.

• Åk 9: Låt grupperna också ta reda på hur klassamhället
ser ut i andra delar av världen – Indiens kastsystem är ett
välkänt exempel. Andra exempel kan vara apartheid-tiden i Sydafrika eller hutuernas och tutsiernas historia i
Rwanda. Studera ett eller flera sådana exempel och diskutera på vilka grunder människor delas in i klasser och
grupperingar i olika samhällen, och vilka konsekvenser
det får.

• Ta reda på mer om vad som gäller för nyanländai
Sverige – hur ser möjligheterna till jobb ut? Behöver
man arbets- och uppehållstillstånd? Hur avgörs det om
man får det? Hur får man tag i bostad? Har man rätt till
förskoleplats, sjukvård och så vidare? Vad krävs för att
få rösträtt i de olika svenska valen? Vad krävs för att bli
svensk medborgare?

• Gymnasiet: Låt eleverna arbeta enskilt eller i par med
att ta reda på hur socio-ekonomiska skillnader mellan
människor har utvecklats i olika delar av världen under
1900-talet. Har klyftorna ökat eller minskat? Är statistiken och rapporterna entydiga? Var på jorden har det
skett störst förändringar de senaste hundra åren när det
gäller ekonomiskt välstånd och minskning av fattigdom?
Vilka länder har störst respektive minst skillnader mellan fattiga och rika?

Klass handlar inte bara om pengar, utan också om sådant
som inte syns lika väl, som utbildning, tillgång till sociala nätverk och livsstil.
• Vad är orsaken till att arbetarklassen som begrepp och
gemenskap nästan har försvunnit? Vilka politiska idéer
förknippas klassperspektivet med?
• Idag verkar de flesta i Sverige vilja räkna sig till
medelklassen, både ekonomiskt och ”livsstilsmässigt”,
och det är också denna stora grupp vi ständigt läser om
i media och i den politiska retoriken. Diskutera om det
betyder att samhället i realiteten har blivit klasslöst.
Finns det någon underklass i Sverige idag och vilken
är det i så fall? På vilket sätt är den underprivilegierad?
Är det knutet enbart till ekonomiska resurser eller finns
det annat som spelar in? Ser det olika ut i olika delar av
Sverige?

• Gymnasiet: Låt alla elever läsa rapporten från LO –
”Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige” (länk i slutet
av handledningen) och skriva ett referat samt en personlig reflektion kring innehållet i rapporten.
Barn, vuxen, människa – rättigheter, relationer och
makt
Det finns flera internationella konventioner som reglerar
mänskliga rättigheter, och en särskild konvention gällande barns rättigheter i världen. Barn skiljer sig på ett
strukturellt plan från vuxna främst genom att de saknar
makt. Det är oftast vuxna som bestämmer på såväl ett
politiskt plan som på ett mer personligt plan, det vill
säga inom familjen. Barn har små möjligheter att påverka mycket av de avgörande villkoren i sina liv.
• Lär er mer om mänskliga rättigheter. Titta närmare
på exempelvis den europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och FN:s människorätt-
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skonventioner. Diskutera hur ni upplever att Lucia
och hennes barn får sina rättigheter tillgodosedda och
motivera era ståndpunkter. Vem är det som ska se till
att alla människors rättigheter respekteras? Prata också
eventuellt om exempel på verkliga händelser i världen
där människors rättigheter inte verkar respekteras och på
vilka sätt.
• Åk 9: Diskutera i helklass hur ni uppfattar Lucia som
mamma. Är hon sträng, rättvis, kärleksfull? Vilket
handlingsutrymme har hon i sitt föräldraskap med tanke
på sin situation? På vilka sätt skulle villkoren för hennes
föräldraskap skilja sig åt om hon till exempel hade kommit till Sverige istället?
• Diskutera också hur pojkarna är, vad de klarar av och
hur de beter sig. Är det en realistisk skildring av två små
barn? Varför/varför inte? Vad har de för önskningar och
känslor kring sitt nya liv och på vilket sätt gestaltas det i
filmen? Vad är svårt för dem och vad är spännande? Vad
saknar de?
• Gymnasiet: Diskutera i grupp eller helklass hur vi kan
förstå barn som en social/kulturell konstruktion. Vad
skiljer egentligen barn från vuxna? På vilka områden
kan barn ha makt? Vilka situationer finns det i livet där

KLIPP 5

Klipp 5
Källa: Fokus Fimdagar

barn själva kan påverka sin situation och sin omgivning?
Hur har man sett på barn som kategori under olika historiska perioder och vad har barn ansetts vara kapabla att
klara av i olika tider? Om ni har möjlighet att intervjua
äldre släktingar om hur de ser att dagens barndom skiljer
sig åt jämfört med deras egen så gör det! Läs också FN:s
konvention om barns rättigheter och diskutera varför en
sådan konvention behövs. Vilka exempel kan ni hitta
från verkligheten där det bryts mot konventionen på
olika sätt, internationellt (på ett högre politiskt plan) och
i er egen verklighet (i mer specifika vardagsnära situationer)?
Q&A med Amnesty
Titta på klipp 5. Här ser niett inspelat samtal från Fokus
Filmdagar 2020, där Ami Hedenborg, pressansvarig och
talesperson för Amnesty International svenska sektionen
och Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flyktingoch migrationsfrågor på svenska Amnesty International
svarar på frågor som elever som sett filmen ställt till
dem. En del av de frågor ni ombeds diskutera och ta
reda på svaren på i denna handledning diskuteras här
och filmen kan därmed användas som källa.
Klippet är en nedkortad version av samtalet som går att
se i sin helhet här.
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Zozo (regi: Josef Fares, Sverige, 2005)
Läs filmens handledning.

Läs

Bekas (regi: Karzan Kader, Sverige, 2012)
Läs filmens handledning.

amnesty.se
Mer information om Amnestys arbete för mänskliga
rättigheter.
Fokus Filmdagar
Här finns information om FilmCentrums arrangemang
Fokus Filmdagar samt allmänna, kompletterande diskussionsfrågor kring Los Lobos, som visades på filmdagarna 2020.
Rapport från LO –
”Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige”
so-rummet.se
Användbar webbsida för SO-lärare och elever med
sökbar information om till exempel diktaturer, demokrati och andra samhällsvetenskapliga frågor.
migrationsinfo.se
Fakta och statistik om migration i Sverige.
migrationsverket.se
Kunskap om migrationshistoria i Sverige. På
Migrationsverkets hemsida kan man även hitta
statistik och annan specifik information om migration i
Sverige.
informationsverige.se
Informationssida för ankommande migranter till
Sverige.
unicef.se
Mer information om barns rättigheter och Barnrättskonventionen
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Etnicitet och nationalism, Thomas Hylland Eriksen,
1998, Nya Doxa.
Se
Fredrik och Filip presenterar: Trevligt Folk (regi:
Fredrik Wikingsson och Filip Hammar, Sverige, 2015)
Läs filmens handledning.
Det nya landet (regi Geir Hansteen Jörgensen,
Sverige, 2000)
TV-serien kan ses gratis via Öppet arkiv/svtplay.
Lös filmens handledning.
Joe Hill (regi: Bo Widerberg, Sverige, 1971)
Läs filmens handledning.
Krig (regi: Goran Kapetanovic, Sverige, 2017)
Läs filmens handledning.

KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik
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 sammanhang.
filminstitutet.se/skolbio

