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Filmhandledning 
Filmen passar för år 8- gymnasiet 
Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap 

Fakta om filmen 
Originaltitel: Balleyttguttene 
Regi: Kenneth Elvebakk  
Genre: Dokumentär 
Nationalitet: Norge 
Språk: Norskt tal med svensk text 
Längd:1 t. 15 min.  
Produktionsår: 2014  
Aldersgrense: Barntillåten 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KAnRNwfj6I0 
Officiell Facebooksida: https://www.facebook.com/

ballettguttene 

HANDLING 

I denna norska dokumentär Balettpojkarna möter vi högstadiekillarna Lukas, Syvert och 
Torgeir från Oslo. De har alla tre gått på balett under flera år. När högstadietiden närmar 
sig slutet behöver de alla tre göra ett val om huruvida de i framtiden vill fortsätta med 
balett på professionell  nivå. 

Detta val är inte lätt. Balett kräver stora mängder hårt arbete, och de tre är osäkra på om 
de är tillräckligt bra för att leva på det. Förväntningar de möter i samhället säger att 
pojkarna borde koncentrera sig på skolarbetet och att få bästa möjliga betyg, men 
dansen har gett dem både en känsla av delaktighet och en form för uttryck som de inte 
kan släppa taget om. 

https://www.youtube.com/watch?v=KAnRNwfj6I0
https://www.facebook.com/ballettguttene


Filmen berättar om vänskapen mellan Lukas, Syvert och Torgeir. Alla tre står inför 
utmaningar kring att välja en icke-traditionell bana för pojkar. Dessutom ser vi hur de skiljer 
sig åt vad det gäller motivation och nivån på framgångarna. 

Balettpojkarna handlar om vinster och förluster, tro och tvivel, passion, livskall, disciplin, att 
hitta sig själv - och våga att satsa på det du brinner för - och att satsa på vad du tror kan 
ge dig bästa möjliga framtid, även om vägen dit är långt ifrån enkel. 
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OM FILMEN 
Balettpojkarna är en norsk dokumentär skriven och regisserad av Kenneth Elvebakk, 
producerad av Indie Film. Elvebakk har stor erfarenhet av dokumentärfilm, bl.a 
dokumentärserien Rabalder (2006) 

I Balettpojkarna möter vi Luke Bjørneboe Brændsrød, Syvert Lorenz Garcia och Torgeir 
Lund. Tre balettdansande högstadiekillar från Oslo, som filmteamet följer under nästan fyra 
år. Som det står i synopsis ovan, är filmen 
om vinster och förluster, tro och tvivel, passion, livskall, disciplin, att hitta sig själv - och våga 
att satsa på det du brinner för - och att satsa på vad du tror kan ge dig bästa möjliga 
framtid, även om vägen dit är långt ifrån enkel. 

Det är teman som kan överföras till alla ungdomars liv, och är naturligtvis inte relaterade 
specifikt till balett specifikt. Filmen kan öka varje tonårings medvetenhet om vad som krävs 
för att följa sina drömmar. Detta är kanske särskilt relevant i en tid då många unga 
människor i hög grad lever ett liv där deras uppmärksamhet är ofta knyts till en digital 
verklighet. De tre balettpojkarna kan vara som påminnelser om att det ofta innebär 
målmedvetenhet för att uppnå framtidsdrömmar och att hänge sig åt konstant och hårt 
arbete. För i verkligheten blir inte drömmar ofta uppfyllda av sig själva. 

Filmens huvudinspelningsplatser är Balettskolan i Den Norske Opera & Ballet, 
Kunsthøgskolen i Oslo,  Ruseløkka skola i Oslo och The Royal Ballet School i London. 

Balettpojkarna är utgiven i flera olika utländska versioner.  Den engelska titeln är Ballett 
Boys. Den har vunnit priser vid flera olika filmfestivaler, t.ex fått priset för bästa ungdomsfilm 



vid Uleåborgs Internationella barn- och ungdomsfilmfestival och pris för bästa "reportage" 
av The International Festival of Films on Art i Montréal.  
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Förslag på uppgifter i samband med filmen 
Uppgifterna kommer inte i en viss ordning. Ni väljer fritt som ni vill bland dem. Det är inte 
meningen att man ska arbeta med alla uppgifter. Varje lärare väljer dem som bäst passar 
deras elever och ämnen. 

Varje lärare måste också, utifrån sin egen elevgrupp, värdera (och möjligen anpassa) 
svårighetsgraden på de olika uppgifterna. Välj även om svaren ska vara skriftliga eller 
muntliga, och om eleverna ska arbeta individuellt eller i grupp. Många av uppgifterna 
lämpar sig väl för diskussion i klassen. 

Flera frågor / uppgifter kan inte besvaras endast genom att se filmen, utan eleverna 
behöver även tillgång till Internet och andra källor.  Alla frågor har inte heller ett definitivt 
svar. 

Några av frågorna / uppgifterna rör små detaljer i handlingen. Det bör inte gå för lång tid 
mellan förberedelse, visning och efterarbetet med filmen. Vi vill gärna uppmärksamma er 
på att vissa uppgifter avslöjar detaljer i filmens slut. För filmupplevelsens skull bör ni inte visa 
de uppgifterna för elever förrän efter de sett filmen. 
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A: KARAKTÄRERNA 

1) Vilka personliga egenskaper har Lukas, Syvert och Torgeir som gör dem lämpliga för att 
kunna lyckas som balettdansare?  

2) Lukas anses vara den största talangen av de tre. Han fick en plats på London's Royal 
Ballet School. Vad tror du det kan finnas för olika skäl till att han lyckades komma så långt - 
jämfört med alla andra som varje år söker till den skolan,  men som inte kommer in? 

3) Under gymnasietiden bestämmer sig Syvert för att sluta med balett, men efter ett tag 
börjar han igen. Hur motiverar han att han ändrade sig? Tror du att det var rätt för honom 
att fortsätta att utöva balett? Motivera ditt svar.  

4) Ge exempel på olika vuxna vi möter i filmen. I vilken utsträckning är dessa stödjande i 
förhållande till de tre pojkarnas beslut att satsa på balett?  

5) Kan de tre pojkarna på något sätt beskrivas som goda förebilder för andra? Motivera 
ditt svar. 

B: BALETT 

1) Prata i små grupper. Kom fram till tre olika sätt att beskriva vad balett är. 

2) I filmen berörs att balett, bland många, inte betraktas som en särskilt maskulin aktivitet. 
Vad menas med detta? Vad är det som gör en sport eller en typ av dans feminint eller 
manligt? Diskutera detta i klassen. 

3) I balett uttrycker dansare inte bara känslor, men också en berättelse med sina 
kroppsrörelser. En praktisk övning: Samarbeta i grupper för att förmedla ett (icke-verbal) 
meddelande med enbart kroppsliga uttryck genom dans. Alla i gruppen behöver inte 
utföra dansen, men alla måste hjälpas åt att bestämma vad som ska uttryckas - och hur. 

4) I filmen, lär vi oss att livet som professionell balettdansare ofta innebär stort slitage på 
kroppen. A: Vilken typ av slitage och skador är en balettdansare särskilt utsatt för? B: Vad 
är det som driver folk att välja yrken  som man i förväg vet, kan med åren vara skadliga för 
hälsan? 

5) Är det viktigt för vårt samhälle att några utbildar sig till att bli professionella 
balettdansare? Hitta argument för och emot. 
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C: YRKESVAL / NÅ SINA DRÖMMAR 
1) Vad är din dröm vad det gäller blivande yrke? Vad gör du i dag för att senare i livet 
kunna nå denna dröm? 

2) Vad är självdisciplin och uppoffring? Ge olika exempel på vad som kräver mycket 
självdisciplin och uppoffring? 

3) Vad innebär det att vara professionell? Ge exempel på olika professionella du känner 
och förklara vad som gör att de skulle kunna kallas professionella. 

4) De tre pojkarna har var sin konversation med sin lärare. Läraren frågar dem om de har 
en plan B. Varför undrar han över detta? Hur bra tycker du att läraren stöder de tre 
pojkarnas beslut att satsa på balett? Motivera ditt svar. 

5) Torgeirs lärare frågar: "Är det DU som vill satsa på balett?" Vad menar han med denna 
fråga? 

6) Syvert säger: "Jag vill vara känd för något stort. Inte bara stanna i Norge ... och sitta 
framför en dator." Vad tror du Syvert upplever som negativt med att "stanna i Norge och 
sitta framför en dator?" 

7) Hur många i klassen kan tänka sig att arbeta utomlands i framtiden? Vilka typer av jobb 
finns där, som inte finns i Sverige? 

8) Vad är du bra på och / eller är intresserad som du inte får möjlighet att lägga tid på i 
skolan? Vilka ämnen skulle funnits på ditt schema om du fick bestämma? 

9) Vad kan du göra idag för att hjälpa dem omkring dig att uppnå sina yrkesdrömmar i 
framtiden? 

 

  

D: GENERELLA FILMFRÅGOR 
 
1) Hur bra tyckte du filmen var? Vad tyckte du var bra och vad tyckte du var dåligt?  

2) Hur väl tror du att den här filmen passade din klass? Motivera ditt svar.  



3) Vilka enskilda scener gjorde störst intryck? Motivera ditt svar.  

4) Vilka olika känslor gav filmupplevelsen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen dig 
ledsen? Blev du nån gång glad under loppet av filmen? Generad? Arg? Vad fick dig att 
le, skratta eller gråta? Gjorde något dig frustrerad? Reagerade dina klasskamrater på 
samma sätt som du gjorde? Diskutera i klassen.  

5) Varför tror ni att de som har gjort den här filmen har velat berätta denna historia?  

6) Skriv en recension av filmen. Berätta om vad du gillade och vad du inte gillade. 
Motivera dina åsikter. 
 

Filmhandledning skriven av Per Olav Heimstad, utgiven av Norska Filminstitutet, översatt av 
Claire Brandum


