
Filmhandledning

En ny elev i klassen. Till skillnad från de andra har 
han ett elefantliknande huvud och en männis-
kokropp. Han ignoreras och retas av de flesta 
av barnen, men det finns en som ger honom en 
chans. Vad väger tyngst, vänskap eller elakheter?

Genom lekrummet och barndomen drar den äldre 
systern med sig sin lillasyster. I det fina samarbe-
tet mellan dem visas kärlek och starka band. Efter 
att den yngre systern fått en ny rullstol kan hon 
bestämma sin egen väg och tar med sin syster på 
tur.

Åttaåriga Nico kan vika alla saker som om de vore 
gjorda av papper. En dag samlar han och viker 
glatt ihop alla saker han gillar i sitt hem medan 
han förbereder sig på en stor förändring i sitt liv. 
Att lämna något man gillar för något okänt är inte 

Den unga fen Rosemary lever ett tråkigt liv i sagoslot-
tet. Hon skulle hellre vara en häxa och få skrika och 
skita ner sig. Hennes mamma gillar inte idén så Rose-
mary tar sitt pick och pack och drar till häxskogen.

Pojken och elefanten Att vara systrar Papirola

Häxfen

Fantasi Äventyr Förändring

Le Garçon et l’Eléphant. 2022, 7 min,  
Frankrike, Sonia Gerbeaudt

Entre deux sœurs. 2022, 7 min, Frankrike,  
Anne-Sophie Gousset & Clément Céard

Papirola. 2022, 7 min,  
Spanien, Fabián Molinaro

Heksenfee. 2022, Belgien/Bulgarien, 16 
min, Cedric Igodt, David Van de Weyer

Systerskap Kärlek Oberoende
Barndom Mobbning Att passa in

Maskinen och melodin
El Motor y La melodía. 2022, 8 min,  
Peru, Juan Limo

Mitt i  den hotade regnskogen uppstår en osanno-
lik vänskap i denna peruanska, animerade pärla, 
som belyser vikten av att bevara vår natur till 
tonerna av smittande flöjtmusik. 
Hållbarhet Ekologisk mångfald Vänskap

Mobbning, vänskap, hållbarhet, 
oberoende och förändring. 
I dessa fem filmer möter du 
karaktärer som alla ger sig ut på 
stora äventyr och måste hand-
skas med starka känslor. 

Kortfilmspaket med fem filmer, 45 min, 
fyra filmer utan tal och text, en film 
med några franska ord/svensk text. 
Fungerar utan dubbning.

Starka känslor,  
stora äventyr

Sagor Identitet Uppväxt



Filmens handling
Välj ut en av filmerna och gå igenom frågorna nedan.

Alternativt dela in barnen i fem grupper där alla grup-
per ansvarar för olika filmer.

En berättelse har alltid en början, en vändpunkt och 
ett slut. En början och ett slut vet ni vad det är men 
vändpunkten är en del av filmen där något avgörande 
sker och allting vänder för huvudpersonen. 

• Vad hände i början på filmen?

• När kommer vändpunkten? Vad är det som sker? 

• Vad hände i slutet?

Att samtala om efter filmen

Känslor
En gemensam nämnare i alla filmerna är att karaktärer-
na handskas med starka känslor. Filmer kan framkalla 
olika känslor hos sin publik och det är inte alltid alla som 
tittar känner samma sak.

• - Efter att du tittat på de här filmerna, vad känner du 
för känslor?

• - Är det någon film du blev extra påverkad av? Varför?

Hur tror ni det kändes för..

… elefanten när den är ensam på rasten?

… häxfen Rosemary när hon flugit till sin mammas 
fönster i slottet på en kvast men åkte tillbaka ensam till 
skogen?

… storasystern när lillasystern fick en rullstol?/  Lillasys-
tern när hon fick en rullstol?

… den gula varelsen efter skogsbranden? 

…Nico (pappersvikarpojken) när han behöver lämna sitt 
hus?

Pyssel och skrivupp-
gifter

Hur ritar man känslor?

• Rita ett par stycken enkla 
ansikten (runda cirklar). 
Prova att rita figurer som 
är till exempel glada, 
nyfikna och rädda. Prova 
gärna att rita någon annan 
känsla du kommer på.

• Var det lätt eller svårt? 
Varför?

Hur gick det sen?

• Välj ut en av filmerna och 
fundera på vad du tror 
händer efter att filmen tar 
slut? Skriv en kort fort-
sättning på berättelsen 
eller rita det du tänker 
händer. 



När vi möter pojken i början av filmen ligger han och 
sover på sin bänk och är grå/blyertsfärgad som de 
andra barnen. Pojken vaknar, ser elefanten och blir 
röd.

• Mot slutet av filmen blir pojken grå igen, vad är det 
som händer då?

• Vad tror ni de som gjort filmen försöker framhäva 
med att pojken vid två tillfällen växlar färg, först 
från grå till röd och sen från röd till grå? 

Elefanten är nervös för att träffa sin nya klass och blir 
dåligt behandlad. 

• Vad hade eleverna i klassen kunnat göra annorlun-
da för att elefanten skulle  känna sig välkommen?

Pojken och elefanten

Att samtala om efter filmen



Maskinen och melodin har ett väldigt dystert slut och 
är en så kallad dystopi, en mörk version av framtiden. 
Motsatsen till dystopi är utopi, en framtid som är 
väldigt ljus.

Många vuxna väljer precis som figurerna i filmen att 
inte lyssna när barn påpekar att något måste göras 
när det gäller klimatet (här kan ni tex prata om Greta 
Thunberg och/eller Auroramålet)

• Varför tror ni så många beslutsfattare/vuxna har 
svårt att lyssna på barnens åsikter när det kommer 
till miljö?

• Vad tror ni kommer hända i framtiden om vi inte 
redan nu ställer om och tar hand om vår miljö?

Maskinen och melodin

Pyssel och skrivupp-
gifter

Tänkt dig att du får i upp-

drag att göra om den här fil-

men, men nu ska det vara en 

utopi istället. Skriv/rita/

berätta (beroende på vad 

som passar eleverna bäst) 

hur filmen hade kunnat sluta 

om den skulle ha ett ljust 

slut. 

Att samtala om efter filmen



I Att vara systrar är det tydligt både att det finns en 
del syskongnabb men även väldigt mycket kärlek mel-
lan de två systrarna. 

• Om du har syskon, hur är din relation till ditt/dina 
syskon?

• Om du inte har syskon, hade du velat ha ett syskon? 

• På vilket sätt hade ditt liv sett annorlunda om du 
fått ett syskon/fått fler syskon?

• Hur tror du det känns för personer som sitter i 
rullstol? Varför

Att vara systrar

Att samtala om efter filmen



• Varför tror ni att Rosemary behöver lämna slottet?

• Hur hade du känt om din/dina föräldrar hade mot-
satt sig dina val och inte accepterat dig som du är 
tex som det blir för Rosemary i den här filmen?

• Vad hade du gjort om du hamnat i en liknande 
situation?

Häxfen

Att samtala om efter filmen



Nico, pojken i filmen växlar mellan sina känslor väldigt 
fort. Känslor kan vara olika starka för olika personer 
och också vid olika tillfällen. 

• Är det någon känsla du brukar känna som känns 
extra stark?

• Växlar du mellan olika känslor lika snabbt som Nico 
eller håller du kvar vid känslor längre? 

Filmmusik brukar används för olika saker. I Papirola 
kan man hitta många tillfällen där musiken förstärker 
känslorna. Kolla igenom filmen igen

• Kan ni hitta några scener i filmen där musiken 
plötsligt förändras?

• Vad händer i filmen när musiken förändras?

• Vilken känsla är det musiken vill förmedla?

Papirola

Att samtala om efter filmen


