
Vaiana 
Filmhandledning 

Filmen passar för år f-5 
Tema: Äventyr, natur, miljö, myt, vänskap, att växa upp. 

Fakta om filmen 
Originaltitel: Moana 
Regi: Ron Clements/ John Musker 
Genre: Animation/Barnfilm 
Land: USA 
Språk: Svenskt tal 
Längd:1 t. 47 min.  
Produktionsår: 2016 
Åldersgräns på bio: Barntillåten 
Trailer: www.youtube.com 
Filmens officiella hemsida: http://video.disney.se/vaiana 
Facebook-sida: https://www.facebook.com/
disneymoana/ 

HANDLING 

På den polynesiska ön Motunui dyrkar invånarna gudinnan Te Fiti, som gav liv till 
havet, med en pounamu sten som sitt hjärta och källan till hennes makt. Maui, en 
halvgud som kan byta skepnad och är mästare på att segla, stjäl hjärtat för att ge 
mänskligheten skapelsens kraft. Te Fiti sönderfaller och Maui attackeras av Te Kā, 
en vulkanisk demon, och förlorar både sin magiska jättefiskhake och hjärtat ner i 
djupet av havet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qPpbtAkaGo
http://video.disney.se/vaiana
https://www.facebook.com/disneymoana/
https://www.facebook.com/disneymoana/


Tusen år senare, är Moana, dotter till Motunuis hövding Tui, vald av havet för att 
återlämna hjärtat till Te Fiti. Tui dyker då upp och tar Moana bort från havet igen 
och får henne att tappahjärtat. Tui och Moanas mor Sina försöker hålla henne 
borta från havet för att förbereda henne att bli öns nya hövding. År senare, efter 
att Moana har blivit äldre, blir det stora problem på ön, kokosnötterna ruttnar och 
fiskfångsten minskar kraftigt. Moana föreslår att de beger sig bortom öns rev för att 
hitta mer fisk, men Tui förbjuder det. Sina förklarar för Moana att Tui och hans bästa 
vän försökte bege sig bortom revet, men att det orsakade Tuis bästa väns död.. 
Moana och hennes älsklingsgris Pua försöker erövra revet men övermannas av 
havets tidvatten och det slutar med skeppsbrott tillbaka på Motunui. 

Moanas mormor Tala visar henne en hemlig grotta, där ett antal skepp är gömda, 
vilket avslöjar för Moana att deras folk brukade vara upptäckare. Tala förklarar att 
de slutade när Maui stal Te Fitis hjärta och att Te Kās mörker förgiftade ön, men det 
kan botas om Moana och Maui återlämnar hjärtat till Te Fiti, som hon ger till 
Moana. Tala blir sjuk kort efter och dör, men inte innan hon uppmuntrar Moana att 
gå och uppfylla sitt öde. 

Moana sätter segel på en av de dolda camakauskeppen, av misstag i sällskap av 
sin "korkade" tupp Heihei. Moana fångas i en tyfon och hamnar skeppsbruten på 
en ö där hon hittar den strandade Maui, som fångar henne och stjäl camakauen, 
men Moana kommer ikapp med hjälp av havet. Hon kräver att Maui lämnar 
tillbaka hjärtat, men han vägrar. Maui har en liten "Mini-Maui" -tatuering som 
agerar som sitt samvete. 

De attackeras av Kakamora - kokosnötsbepansrade pirater - som försöker stjäla 
hjärtat, men Moana och Maui överlistar dem. Moana inser att Maui inte längre är 
en hjälte och övertalar honom att återskapa sig själv genom att återlämna hjärtat. 
Maui behöver först få sin fiskhake, som ligger i Lalotai, Monsters rike, och är i 
besittning av Tamatoa, en jättelik, girig kokoskrabba. Moana går in i Tamatoas bo 



och använder sig själv som bete för att distrahera honom och låta Maui klättra 
uppe på krabban och hämta sin fiskkrok. Maui upptäcker dock att han inte kan 
styra över hur han byter skepnad och förlorar självförtroendet och avslöjar att hans 
första tatuering kom när hans föräldrar avvisade honom. Efter uppmuntran från 
Moana lär Maui henne konsten att segla och återfår kontroll över sina krafter. 

De två anländer till Te Fiti ö, endast för att bli attackerade av Te Kā, som skadar 
Maui's fishekrok. Orolig över att han kommer att förlora sin makt, överger Maui 
Moana, som tårögt frågar havet om att hitta någon annansom kan 
återlämnahjärtat. Havet går henne till mötes och tar hjärtat från Moana. 
Talas( hennes farmors) ande framträder, och inspirerar Moana att hitta sin sanna 
kallelse. Moana bestämmer sig för att uppfylla sitt öde, hämtar hjärtat och seglar 
tillbaka för att möta Te Kā. Maui återvänder, övertygad av sin tatuering att ändra 
sig, men hans fiskkrok förstörs av Te Kā. Moana upptäcker att Te Fiti saknas, men 
inser att Te Kā är gudinnan. Moana återställer Te Fitis hjärta och förvandlar henne 
tillbaka till det normala; Te Fiti läker då havet och öarna från Te Kās gift. Maui ber 
om ursäkt till Te Fiti, som förlåter och återlämnar hans fiskhake och går sedan in i en 
djup sömn. Moana säger farväl till Maui och återvänder hem där hon återförenas 
med sina föräldrar och tar sig an rollen som hövding, och seglar iväg på en resa, 
åtföljd ifrån Maui på avstånd (i form av en jättehök) och Tala (i form av en 
jättemanta). 

OM FILMEN 

Vaiana, i andra regioner känd som Moana, är en amerikansk datoranimerad 
långfilm som producerades av Walt Disney Feature Animation och släpptes av 
Walt Disney Pictures. Det är den 56:e filmen på listan över Disneyklassiker.  
Filmen innehåller musik som skrevs av Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i, och Mark 
Mancina. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datoranimerad
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Feature_Animation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://sv.wikipedia.org/wiki/Disneyklassiker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lin-Manuel_Miranda
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Opetaia_Foa%27i&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Mancina&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Mancina&action=edit&redlink=1


Vaiana hade biopremiär i USA den 23 november 2016, och hade svensk premiär 
den 3 februari 2017. Filmen nominerades till en Oscar för Bästa animerade film. 
Vaiana berömdes av kritiker för sin animation, musik och röstskådespelare. Den har 
hittills intjänat över 512 miljoner dollar från hela världen. ( okt 2017) Låten "How Far 
I'll Go", på svenska "Vad jag kan nå", gav även filmen en Oscarsnominering för 
Bästa sång. 

UPPGIFTER 

1.INNAN DU SER FILMEN: 

A:Vad för slags film ska vi se? 
Innan filmen visas, lägg lite tid på vilken typ av film du ska titta på.  
Se filmens trailer www.youtube.com och använd internet för att hitta information 
om berättelsen. Prata med eleverna om vilka förväntningar de har 

B) Disney 
Disney har skapat en mängd filmer. Vilka känner ni till sen innan? Använd 
wikipedias lista för att komma på vilka filmer ni sett. Vilka har ni gillat bäst? Varför? 
How far I’ll go är en sång som vi nu förknippar med filmen Vaiana. Vilka sånger 
förknippar ni med de andra filmerna?

2. EFTER NI SETT FILMEN 

A: KARAKTÄRER 
1) I filmen Vaiana finns en mängd karaktärer. De vi lär känna mest är Maui och 

Vaiana. Vad tycker du är deras mest positiva sidor, och vilka sidor tycker du är 
negativa? 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_f%C3%B6r_b%C3%A4sta_animerade_film
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikansk_dollar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_f%C3%B6r_b%C3%A4sta_s%C3%A5ng
https://www.youtube.com/watch?v=8qPpbtAkaGo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Disneyfilmer


2) Vilka andra karaktärer kommer du ihåg från filmen? Välj några av de andra och 
skriv upp dem. Arbeta i grupp, kom överens om ett ord som beskriver var och en 
av dem. (Är det lätt eller svårt att komma överens?) 

B: HISTORIEBERÄTTANDE - MYTER 
Alla folk har använt historier för att föra vidare de värderingar och övertygelser 
som är viktiga för deras kultur, liksom ett försök att förklara universum och livet. Kan 
du någon liknande historia eller myt som vi berättar i Sverige eller från ett annat 
land om du kommer fåra en annan kultur? 

C: NATURKUNSKAP - HAVSSKÖLDPADDOR 
Havssköldpaddor har funnits på planeten Jorden sedan dinosaurernas tid och 
spelar en viktig roll i Disney's "Moana" -historia. Idag finns det sex arter av 
havssköldpaddor. Alla dessa sex arter av havssköldpaddorna är utrotningshotade 
idag och det är vi människor som är det främsta hotet. (länk till wikipedia) 

Moanas skydd av en havssköldpadda på stranden är ett anmärkningsvärt 
ögonblick och visar hennes vänlighet och empati för djur.  

Dagligen arbetar forskare och naturvårdare för att minska antalet av hotade arter 
och du kan också hjälpa till. I alla världens hav utsätts både stora och små djur, för 
hot mot deras överlevnad, genom förstörelse av livsmiljöer, föroreningar och 
ohållbara fiskemetoder. 

Du kan hjälpa till att skydda dessa djur. Genom att lära dig mer om arter som 
havssköldpaddor, är du en bit på väg mot att skydda djuren i din egen omgivning 
och bortom! Kunskap skapar medvetenhet, som kan leda till handling. Här 
kommer förslag på hur du kan hjälpa dessa djur: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Havssk%C3%B6ldpaddor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havssk%C3%B6ldpaddor


D: KREATIVA UPPGIFTER: 

1) TIDSKAPSELN (8-12 år) 
På sitt äventyr, lär sig Vaiana och Maui om sina styrkor och svagheter. Du är också 
på egen resa av självupptäckt. Ett bra sätt att komma ihåg din unika resa är att 
skapa en tidskapsel. Svara på frågorna på bladet TIDSKAPSELFRÅGOR för att 
fånga vem du är just nu. Klipp ut remsorna längs linjerna och följ anvisningarna på 
bladet GÖR DINA EGNA TIDSKAPSLAR för att skapa egna stjärnformade tidskapslar. 
Sätt dem på ett säkert ställe för att upptäcka igen senare och tänka på vad du 
lärde dig om dig själv på vägen! 

ÅTERANVÄND och ÅTERVINN 
Minska din konsumtion för att uppnå ett mindre "fotavtryck". Återanvänd föremål 
som normalt kastas i papperskorgen och återvinn allt du kan. Återvinning och 
återanvändning minskar avfall och sparar värdefulla resurser. Det håller också 
saker som plastpåsar, vattenflaskor och ballonger ut ur havet, där djur kan missta 
dem för mat. 
BLI EN OCEAN EXPERT 
För att utöka din kunskap om vilda djur i världen runt omkring dig. Du kan lära dig 
mer om havsdjur som hajar, strålar, korallrev och havssköldpaddor genom att 
besöka till exempel Unga fakta. Glöm inte att dela med dig av dina havs 
kunskaper med familj och vänner! 
VÄLJ HUSDJUR KLOKT  
Akvarier är ett bra sätt att lära sig om djur. Se till att du väljer en typ av fisk som 
bäst passar din livsstil. Saltvattenakvarier är knepiga för nybörjare, så överväg ett 
sötvattensakvarium istället. Välj alltid fisk som har odlats fram för akvarier. För 
fiskens välbefinnande och andra vilda djur och deras livsmiljöer, släpp aldrig ut 
akvariefiskar i naturen. 
VAR AVLOPPSSMART 
Kom ihåg att alla avlopp leder till havet. Håll färg, motorolja, fett, matolja, 
rengöringsmedel och skräp borta från avloppet. Istället, återvinna eller kassera 
dessa och andra föremål på rätt sätt på en återvinningsstation. 
GÖR SMARTA VAL 
När du handlar, innan du slänger ett föremål i din kundvagn frågar dig själv, är 
det här hållbart? Det är viktigt att veta var produkter som skal och andra 
havsartiklar kommer ifrån. Att välja klokt när du äter ute är ett annat sätt att göra 
skillnad. Ett endast skaldjur eller fisk som är märkta KRAV eller MSC.  

http://www.ungafakta.se/varldshaven/livet/
http://www.ungafakta.se/varldshaven/livet/


2) RÄDDA SKÖLDPADDORNA (6-7år) 
Använd bladet SKÖLDPADDANS VÄG för att hitta 
vilka faror som lurar för havssköldpaddorna. 

3) VIK DIN EGEN KANOT (7-9år) 
Använd bladet KANOTEN för att se hur du kan vika 
din egen kanot. 

E: ALLMÄNNA FILMSTUDIEFRÅGOR  

1)Vad handlade den här filmen om? Beskriv med några ord. Jämför med en 
kompis. Tänker ni likadant? 

2) Vad var filmens budskap? Jämför med en kompis eller flera? Lätt eller svårt att 
klura ut? Tycker ni lika?  

3) Hur bra tyckte du att den här filmen var? Vad tyckte du om och vad tyckte du 
var dåligt? Prata med gruppen. 

4) Vilka olika känslor gav filmen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen dig glad? 
Gjorde någon dig rädd? Blev du ledsen? Var du någonsin arg under filmen?  Vad 
fick dig att skratta? Har de andra eleverna svarat som du? Prata med varandra i 
gruppen. 

4) Skriv en recension av filmen. Berätta vad du tyckte om och vad du inte tyckte 
om. Vem passar den här filmen bäst för? Motivera dina åsikter. 
 

Delar av filmhandledning utgiven av Disney, översatt av Claire Brandum Karlsson 

Kolla här om du vill se mer: Educator’s Guide och Activity Packet

http://cdnvideo.dolimg.com/cdn_assets/a7b26e6f718f14ac7d37f86bf47770804a4b2daa.pdf
http://cdnvideo.dolimg.com/cdn_assets/fcc5b86eec81c5d934e5ca5e96055cea87cae402.pdf

