
Den osynlige pojken 
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Filmhandledning 
Filmen passar för år 5-8 
Tema: Äventyr, fantasi, Uppväxt/familj, Vänskap/Respekt, Superhjältar 

Fakta om filmen 
Originaltitel: Il ragazzo invisible 
Regi: Gabrielle Salvatores 
Genre: Äventyr 
Land: Italien 
Språk: Italienskt tal och svensk text 
Längd:1 t. 40 min.  
Produktionsår: 2014 
Åldersgräns på bio:  7 år 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?
v=IFNp01LVctM 
Filmens officiella Facebook-sida:  
https://www.facebook.com/ilragazzoinvisibile/ 

HANDLING 

Den trettonårige pojken Michele bor med sin syster och sin mor, Giovanna. 
Michele känner ofta att han är osynlig. I skolan lägger de andra inte märke till 
honom, tyvärr inte heller den nya tjejen i klassen, en söt flicka som heter Stella. Vid 
andra tillfällen, önskar han att kan vore osynlig. Det är, till exempel när klassens 
översittare retas, stjäl hans pengar och skjuter på honom med sina paintballgevär. 

https://www.youtube.com/watch?v=IFNp01LVctM
https://www.youtube.com/watch?v=IFNp01LVctM


Michele blir ofrivilligt medelpunkten på en klass-Halloween-fest. Han är klädd i en 
misslyckad kinesisk superhjältekostym och - som om det inte räcker- blir det avslöjat 
att han är kär i Stella. Michele stänger in sig på toaletten och önskar att han ska bli 
osynlig. Nästa morgon har hans önskan gått i uppfyllelse! 
Michele måste nu lära sig att använda och kontrollera sin nya förmåga. I början 
växlar han mellan att vara synlig och osynlig, utan att kunna kontrollera det och 
det orsakar smärtsamma episoder i synnerhet flickornas omklädningsrum. Men han 
kan också använda sin nya förmåga att hämnas på klassens översittare. Som 
osynlig lyckas även Michele att bli vänner med Stella. 
Leken kommer att bli allvar, eftersom barn i staden blir kidnappade - inklusive 
Stella. Michele besöks av en mystisk blind man som visar sig vara hans far. Som en 
följd av ett utsläpp av radioaktivt material vid ett kärnkraftverk i Ryssland kan hans 
far läsa tankar. Han och flera andra mutanter med särskilda förmågor har hållits 
fången av armén som vill utnyttja mutanternas förmågor.  
Micheles biologiska mamma var också en mutant, men dödades av militären. 
Fadern sprang iväg med Michele när han var ett barn, och överlämnade honom 
till Giovanna. Michele är arg på Giovanna eftersom hon aldrig har berättat om 
detta.   
Michele måste nu kämpa mot en militant grupp som söker barn med speciella 
förmågor. Skurken är mutanten Claw, som kan ta kontroll över andra människors 
kropp och själ. I en dramatisk uppgörelse lyckas Michele att frigöra Stella och de 
andra kidnappade barnen. Till slut, försonas han också med sin (adoptiv-) mor. 

OM FILMEN 

En italiensk superhjälte film för barn? Det är inte vanligt för en svensk publik. Men 
”Den osynlige pojken" är en välspelad och genremedveten historia som verkligen 
kan konkurrera med de populära amerikanska motsvarigheterna. 
Filmer med superhjältar har dominerat den internationella filmmarknaden under 
de senaste decennierna. De flesta kommer från USA, där filmversionerna av de 
fantasifulla Marvel Comics har blivit en självständig genre. 



Filmen blandar klassiska element från europeisk film med välbekanta 
genreelement från amerikanska filmer. 
"Den osynlige pojken" visar ett känslig porträtt av outsidern Michele. I linje med den 
magiska realismen, som under många år har präglat europeisk barnfilm, utvecklar 
Michele specialstyrkor som verkar vara relaterade till hans känsloliv och 
övergången från barn till tonåring. Men omvandlingen till superhjälte är inte bara 
en bild av känslor, förvirring och kroppsliga förändringar. ”Den osynlige pojken" är 
samtidigt en ren superhjältefilm. Ju längre vi kommer in i historien blir den en 
avancerad historia av radioaktiva utsläpp, paramilitära grupper och mutanter, 
och ju mer närmar vi oss amerikanska idoler som "X-Men" - och "Spiderman" -
serierna. 
Denna filmhandledning föreslår att man arbetar med båda aspekterna av ”Den 
osynlige pojken". Den magiska realismen undersöks i analysen av huvudpersonen, 
hans utveckling, hans konflikter och hans känsloliv. Och sedan finns det ett fokus 
på superhjältar där du arbetar med filmens genre och kopplingar till andra 
superhjältar, vi känner till från serier och filmer. 

!  

UPPGIFTER 

INNAN DU SER FILMEN: 

Se trailern tillsammans, så att eleverna är förberedda för vad de kommer att se. 
Du kan titta på trailern med svenska undertexter här: https://www.youtube.com/
watch?v=IFNp01LVctM 
Prata med klassen om superhjältar. Målet är att eleverna ska aktivera sina 
kunskaper om superhjältar. Låt eleverna namnge superhjältar de känner till, och 
prata med eleverna om egenskaperna hos de olika hjältarna. 

https://www.youtube.com/watch?v=IFNp01LVctM
https://www.youtube.com/watch?v=IFNp01LVctM


A: Teman 

1. Huvudperson 
Filmens huvudperson är den 13-åriga Michele. Han har det inte lätt. Han befinner 
sig i den svåra övergången mellan barn till vuxen och upplever alla de problem 
som hör till denna ålder. 
I samspel med skolkamrater, verkar han nästan osynlig i början av filmen. Flera 
gånger stöter de andra till honom, som om de inte kan se honom. Michele är 
"osynlig" i skolans sociala hierarki. 
Han blir också retad av Brando som har sin lagkamrat Ivan som sin ”livvakt". I 
skolan blir Michele fysiskt mobbad: han jagas och skjuts på med paintball gevär. 
Han mobbas även psykiskt på klassens Halloween-fest. Här avslöjar Ivan och 
Brando, att Michele i hemlighet filmade klasskompisen Stella med sin telefon. 
Det finns alltså goda skäl till att Michele vill bli osynlig när han låser in sig i 
badrummet. Att han dagen efter faktiskt är osynlig är en förlängning av hans 
sociala ställning och de problem han vill fly. Osynligheten är förknippad med 
Micheles känslor och självuppfattning, och den mystiska kinesiska 
superhjältekostymen förvandlar det inre till något yttre. 
Som osynlig får Michele nya möjligheter att förverkliga sina önskningar och 
drömmar. Först iscensätter han att Ivan relegeras från skolan, och sedan förstör 
han Brandos tennisfinal. Båda hämndaktioner får dock oväntade konsekvenser. 
Som osynlig ser Michele andra sidor av hans plågoandar. De två pojkarna har 
problem hemma. Brandos far driver sin son hårt och Ivans far, som just har kommit 
ut ur fängelset, reagerar våldsamt när Ivan relegeras. 
Micheles nya osynlighetsfärdigheter ger honom nya möjligheter att utveckla sidor 
hos sig själv, som han tidigare hållit gömda. Han kan spionera på flickorna när de 
klär på sig och han kan äntligen bli Stellas vän. 
Möjligheten att bli osynlig fungerar som en katalysator för Micheles personliga 
utveckling. I början av filmen är han passiv och maktlös: han har inte ens definierat 
sin roll socialt, och han försöker bara att uthärda vardagen och ta sig genom livet. 
När han får möjligheten att vara osynlig, börjar han att utveckla nya sidor av sig 
själv. Han agerar och löser problem, och han får en större förståelse för sin 
omgivning. Han får reda på att Ivan och Brando också har problem, och han ser 
plötsligt nya möjligheter att komma i kontakt med flickor. När händelser verkligen 
tar fart, har han blivit en handlingskraftig ung man som kan lösa problemen. 



2. Uppväxt och konflikt 
"Den osynlige pojken" målar en bild av livet sett från barnets perspektiv. De flesta 
vuxna i filmen försöker göra sitt bästa för barnen. De menar väl, men i grunden 
förstår de sällan vad som händer och missförstår de flesta situationer. Det är 
genom Micheles ögon som vi upplever tecken på de problem som de olika 
barnen har: 
Ivan visade sig ha ADHD, och hans aggressiva beteende är en konsekvens av 
hans problem att koncentrera sig och att sitta still. Samtidigt har han en ansträngd 
social bakgrund. Hans far är våldsam och har just kommit ut ur fängelset. 
Brando kommer från en karriärinriktad överklassmiljö. Endast vinnande räknas för 
fadern som läxar upp honom efter tennisfinalerna. När Brando trakasserar Michele, 
är det i själva verket utav ilska och vanmakt av trycket han utsätts för hemma. 
Stella är den nya tjejen som saknar varaktiga sociala relationer. Hon är tydligen 
populär i skolan, men hon saknar fortfarande någon att prata med. 
I ”Den osynlige pojken" har alla barn problem på ett eller annat sätt, på grund av 
de vuxna och deras krav. Filmen kriminologiska story  är en variant på samma 
tema. En grupp vuxna kidnappar barn för att använda deras förmågor. På både 
psykologisk och konkret nivå handlar filmen om att de vuxna vill att barn ska kunna 
något bestämt, och att barnen ska användas för vuxnas ändamål. 
Konflikterna mellan barn och vuxna utgör filmens tema. I ”Den osynlige pojken" är 
temat att det finns en konflikt mellan de vuxnas krav / förväntningar och barnens 
egna personligheter. 

  

B) Filmkunskap 

1. Superhjältar på film 
Superhjältar har dominerat den internationella filmmarknaden under de senaste 
decennierna, och de färgstarka karaktärernas framgång har spridit sig till TV-serier 



för både barn och vuxna. Superhjältegenren har en stark vädjan till barn, vilket är 
varför de flesta elever har breda kunskaper i genren. Detta utgör grunden för att 
arbeta med genren och karaktärernas grundläggande egenskaper. 
Superhjältefilmer har ett antal egenskaper. Här är en lista över exempel:  
Det yttre: 
En speciell dräkt 
Särskilda befogenheter 
Ett speciellt utseende, till exempel, blå eller grön hud  
En dubbel personlighet 
Bakgrund: 
De flesta superhjältar har problematiska familjeförhållanden. De har till exempel 
förlorat sina föräldrar och andra familjemedlemmar. 
Många superhjältar fick sina förmågor genom någon form av olycka, till exempel 
utsläpp av radioaktivitet. 
Sociala relationer 
 Superhjältarna är ofta outsiders. De kan arbeta tillsammans med andra 
superhjältar, men ofta är det svårt för dem att hantera normala människor. 
Manliga superhjältar har oftast en speciell flicka eller kvinna de har en svaghet för. 
Det är emellertid svårt för superhjältar att ha en flickvän eller fru. 
Många superhjältar har en superfiende, som också har speciella förmågor. 
"Den osynlige pojken" skriver lätt in sig i superhjältegenren. Filmen innehåller ett 
antal intertextuella referenser till andra superhjältefilmer. Det finns uppenbara 
referenser såsom dräkten Michele har på Halloween i början av filmen. Dessutom 
har den ett antal mer subtila referenser som gömmer sig i händelser och bland 
rekvisita. Micheles yngre syster läser ofta serier om superhjältar och undrar till 
exempel varför ingen kan se att Clark Kent naturligtvis är Stålmannen. Mot slutet av 
filmen signalerar Stella till Michele genom att använda en stor strålkastare. Det är 
en tydlig hänvisning till Batman, som ofta tillkallas av en strålkastare med Batman 
silhuett. 
 



GÖR EN KAHOOT - https://getkahoot.com/ 

Gör frågor om filmens handling eller om superhjältar? 

 EN FILMPLANSCH 

Gör två filmplanscher till ” Den osynlige pojken” Den ena ska ha fokus på Michele 
som en ”vanlig” pojke, som  blir mobbad. Den andra ska hafokus på Michele som 
superhjälte. På varje plansch ska du ha en lämplig slogan som passar till 
planschens fokus.    

Bildbank att använda till planscherna.    

Bilderna får gärna beskäras och du får använda mer än en bild per plansch.  

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

2) 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 

https://getkahoot.com/
http://video.dfi.dk/Filmcentralen/Den%20usynlige%20dreng/Den%20usynlige%20dreng_billedpakke.zip


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

4) Varför tror du att de som gjort den här filmen ville berätta just den här historien? 

5) Välj en scen som du gillade och förklara vad det var som gjorde att du tyckte 
om den. 

6) Återberätta filmens handling med ca 50 ord. 

7) Vad tyckte du om hur filmen slutade? Motivera ditt svar. 

8) Vilka redskap har filmskaparna använt för att få fram olika stämningar ( ledord: 
klipp, musik, tempo, färger, ljus mm) 

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

 

Filmhandledning utgiven av Danska Filminstitutet, översatt av Claire Brandum.


