
Filmhandledning

Tre vänliga monster samlas runt sängen och trös-
tar den snyftande lilla pojken. En rolig och trevlig 
dröm som kommer få den yngsta publiken att 
längta efter att gå och lägga sig. 

Tänk att vara en känd fotbollsspelare och spela 
på stora arenor inför fullsatta läktare! Pojken har 
denna dröm, men först måste han vinna matchen 
mot den gås som lagt beslag på hans fotboll i 
trädgården.

Två flickor leker med en boll och blir osams. 
Irritationen gör så de sväller upp likt två ballonger 
och lyfter hela vägen upp till himlen. Hur tar man 
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Vänskap Osämja Sagor

스너글 업. 2022, 3 min,  
Sydkorea, Jung Subin

L’Oie du plus fort. 2022, 12 min,  
Tjeckien, Jan Mika

Odpusť. 2022, 8 min,  
Tjeckien, Alžběta Mačáková Mišejková

Här får du möta pojken som drömmer om en 
fotbollskarriär, de två vännerna som blir så arga på 
varandra men ändå behöver varandra för att klara 
av ett stort problem. Barnet med de livliga dröm-
marna och djuren som lever i jorden och drömmer 
och kämpar för att alla växterna ska få stanna kvar 
där de är.

Kortfilmspaket med fyra filmer, 30 min,  
utan tal och text.

Drömmar Rädslor Etik

Drömmar Omsorg Fantasivänner

I trädgårdslandet finns det många djur och 
småkryp, både ovanför och under jorden. Undra 
hur de upplever det när vi människor dyker upp 
och vattnar och skördar? Finurlig animation med 

Kålroten
Naeris. 2022, 7 min,  
Estland, Piret Sigus & Silja Saarepuu

Djur & Natur Odling Samarbete

Dröm och verklighet



Filmens handling
Ni har precis sett fyra kortfilmer

• Vad handlade filmerna om?

• Vilken av filmerna tyckte du bäst om och varför?

• Var det någon av personerna/figurerna du tyckte 
särskilt mycket om? Varför?

Att samtala om efter filmen

Pyssel

En film har ofta en huvudka-

raktär, en person/figur som 

tar extra stor plats i filmen 

och som handlingen kretsar 

runt. Om du skulle göra en 

film, hur skulle din huvudka-

raktär se ut? Låt barnen rita 

och hjälp dem att skriva ner 

namn, eventuella egenskaper 

etc till sin karaktär om de 

vill. 



• Vilka insekter och djur är det ni möter i filmen?

• I filmen sätts ett frö, vad händer med fröer när de 
läggs i jord(och får vatten)? Vad händer med fröet i 
filmen?

Filmen Kålroten baserar sig på den ryska folksagan 
Sagan om rovan/The tale of the turnip som är välkänd 
i vissa delar av världen. I Kålroten får du, till skillnad 
från i folksagan djuren och insekterna under jordens 
version av sagan. 

Historier kan ha olika sidor. Vad som händer i en be-
rättelse beror på vem som berättar den. 

• Vad vill djuren under marken?

• Läs sedan Sagan om rovan ( den är enkel att hitta 
om du googlar, den engelska versionen finns även i 
bokformat)  och ställ frågan:

• Vad vill människorna i sagan? 
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• Kommer du ihåg och kan du berätta om någon 
dröm du haft när du sover?

• Har du haft mardrömmar någon gång? Hur kändes 
det?

• Barnet i filmen drömmer om snälla monster som 
försöker gör allt för  att barnet ska bli glad. I verk-
ligheten finns det inga monster men kanske i dina 
fantasier? Berätta om hur ditt monster ser ut, finns 
det tid kanske du kan rita eller på något annat sätt 
skapa ett monster?
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I början på filmen syns det tydligt på barnens kropps-
språk att de blir sura och arga på varandra.

• Vad är det de gör?

• Kan ni visa några andra känslor med era kroppar? 
(glad, arg, ledsen, nyfiken, rädd etc)

• Vad händer i filmen när flickorna blir ovänner? Var-
för tror ni att de andra personerna också är uppe i 
luften?

• Vad gör barnen i filmen för att förlåta varandra? 
Vad kan man göra för att förlåta någon som gjort 
något dumt?
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Ordet dröm har två betydelser. Något du drömmer 
i ditt huvud på natten men det kan även vara att du 
drömmer om att uppnå eller gör något särskild.

• Vad drömmer pojken i filmen om? 

• Finns det något du, precis som pojken drömmer 
om att uppnå?

• I filmen med pojken och gåsen drömmer pojken om 
att bli en känd fotbollsspelare, finns det något du, 
precis som pojken, drömmer om att uppnå?

Gåsen
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