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Rapport från klassrummet: Filmvisning och 

samtal om dramat Skellig 
 

 
Klass 4 A från Näslundskolan, Hallstahammar 

 

 

Vad gjorde klassen? 

Klassen såg den brittiska spelfilmen Skellig på biograf och hade efteråt ett 

filmpedagogiskt samtal med en filmpedagog. 

 

Tidsschema: 

9.00-11.00 Filmvisning inkl förprat och efterprat 

11.15-12.15 Lunchrast  

12.15-14.00 Filmpedagogiskt samtal indelat i två pass (se nedan) 

 

Hur förberedde sig läraren? 

Hen hade läst Filminstitutets filmhandledning till Skellig och berättat lite för 

eleverna om filmen i förväg samt visat filmens trailer.  
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Hur genomfördes det? 

Filmen bokades med hjälp av den lokala skolbioarrangören. En filmpedagog 

bokades med hjälp av Filminstitutet. Eleverna samlades på morgonen i 

klassrummet och gick därefter till biografen där biografpersonalen tog emot.  

Efter lunchen samlades vi i klassrummet och filmpedagogen presenterade 

sig. Hon bad först alla elever i tysthet, utan att prata med varandra, rita den 

scen de bäst kom ihåg från filmen. Eleverna skulle använda tjocka kritor, inte 

blyerts, för att inte fastna så mycket vid detaljer och för att motiven skulle synas 

bra från tavlan.  

 

 
Alexander från 4 C, Näslundskolan, Hallstahammar 

 

 
Isak och Alma från 4C på Ringelskolan, Arvidsjaur 
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Eleverna fick god tid på sig att rita färdigt sina bilder och filmpedagogen 

samlade sedan in alla papper och satte upp dem på whiteboarden. Under tiden 

fick barnen ta en paus och röra på sig. Vi möblerade om i klassrummet och 

flyttade undan bänkarna. 

 

 
Klass 4A på Näslundskolan, Hallstahammar, tillsammans med filmpedagogen Eva Westergren 

 

 

 
Klass 4C på Ringelskolan, Arvidsjaur, med sin lärare Tomas Pettersson 
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Efter pausen fick eleverna sätta sig i en stor ring på golvet. Utifrån deras bilder 

på väggen satte filmpedagogen igång ett fördjupat samtal om Skellig. Alla fick i 

lugn och ro berätta om sin egen bild – vilken scen den föreställde och varför 

hen valt just den scenen. Filmpedagogen lyssnade på och bekräftade varje 

enskild elev och ställde följdfrågor som förde samtalet framåt. Bilderna 

berättade något om karaktärer, miljöer och händelser som eleverna sedan 

kunde diskutera i grupp. Vem är egentligen figuren Skellig, och varför vill 

Michael så gärna hjälpa honom? Vad har Michael och hans kompis Mina 

gemensamt? Vad har tornet för betydelse och vad är det som gör att Michael 

övervinner sina rädslor? Många tyckte att Skellig till en början var otäck, nästan 

äcklig, och kunde inte förstå att Michael ville vara nära honom. Under filmens 

gång blev Skellig en mer sympatisk figur för många och ett av barnen uttryckte 

sig så här under lektionen: ”Kanske ser Michael sig själv i Skellig och speglar 

sina känslor genom honom.” Ett annat barn funderade om det kunde vara så att 

Skellig var synlig endast för de som behövde hans hjälp. 

Utifrån bilderna kunde filmpedagogen också tala om berättarteknik och hur 

en genom att placera kameran i olika vinklar skiftar perspektiv. Flera elever hade 

ritat en dramatisk scen med ett brinnande hus, men från olika avstånd. En av 

bilderna var t ex så nära elden att en kunde känna hur klaustrofobiskt och varmt 

det måste varit där, medan den andra bilden hade ett mer distanserat 

perspektiv. 

 

 

 
Filmpedagog Eva Westergren och klass 4A på Näslundskolan, Hallstahammar 
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Vad  blev resultatet? 

Eleverna lärde sig om hur film kan byggas upp och berättas; hur form och 

innehåll samspelar. Eleverna övade på att uttrycka sig muntligt, skriftligt och i 

bild samt att lyssna på varandra. De fick utrymme att tänka och associera fritt, 

utan att bli styrda, och fundera på filosofiska/existentiella frågor som är 

allmänmänskliga. Deras tankar och idéer togs på allvar. De fick tala om vilken 

omvälvande process det kan vara att flytta till en annan plats och hur det kan 

kännas att inte bli tillräckligt sedd av sina föräldrar. De fick också diskutera hur 

det kan vara att ha en familjemedlem som är svårt sjuk. 

 

Vad tyckte eleverna? 

”Filmen var lite ojämn i tempo.” 

 ”Den var spännande ibland.” 

 ”Den var sorglig.” 

 ”Den var annorlunda mot filmer som vi brukar se.” 

 ”Det var kul att rita en bild som man själv fick välja.” 

 ”Hon fick oss att tänka mer på filmen efteråt än vad man brukar när man ser   

film.” 

 ”Det var bra att alla fick prata och säga vad de tyckte.” 

 ”Det var kul att hon kom! Hon var trevlig och lyssnade på oss och bra a tt hon 

ställde följdfrågor.” 

 

Var det något som fungerade mindre bra? 

Eftersom barnen redan sett filmens trailer visste de att Skellig hade vingar och 

kunde flyga. För att filmupplevelsen ska maximeras kan det vara bättre att 

berätta lite om filmen muntligt i förväg.  

 

Viktigt att tänka på när en gör en sådan här övning? 

Se till att ha gott om tid. Se till att skapa en förtrolig stämning. 

Rummet/belysningen/placeringen är viktig för att eleverna ska våga "släppa 

loss" i tanken. Understryk att det inte finns något "rätt" eller "fel" när en samtalar 

om film. Om eleverna ställer rena faktafrågor om filmen som du inte kan svara 

på: be att få återkomma, ta reda på svaret och ge dem det så snart som möjligt! 

När barnen skulle rita var det flera som ville googla fram bilder på ipad för att 

”minnas bättre”, men filmpedagogen valde i stället att prata med dem för att de 

skulle få fram minnesbilder i huvudet. 
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Övrigt 

Ta hjälp av boken Introduktion till filmpedagogik. Vita duken som svarta tavlan, 

red. Malena Janson (Gleerups, 2014). Här finns bl a praktiska råd om hur du 

når ett fördjupat filmsamtal tillsammans med elever och hur en film kan 

analyseras i klassen. Beställs via Gleerups hemsida: 

https://www.gleerups.se/40687302-product 

 

Filmhandledning till Skellig: 

http://sfi.se/PageFiles/14639/Skellig5.pdf 

 

Trailer (för lärare): 

https://www.youtube.com/watch?v=8SQOTiQSIrE 

 

 

Här kan du boka Skellig som Skolbio 

http://riks.filmcentrum.se/filmkatalogen/film/3396/skellig/ 

 

 

 

Bilder och text: Sanna Svanberg, Filminstitutet 
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