
Drömspel

Rek för åk 1 - 6
Nicolas mamma tycker att han spelar för mycket. Samtidigt tillbringar hon själv all sin tid framför 
datorn i arbetet med en avhandling. En natt blir hon bokstavligen uppslukad av avhandlingen och 
indragen i datorn. För att rädda henne hoppar Nicolas efter och hamnar i den spelvärld han byggt 
upp. 
Drömspel utgör en utmärkt ingång i ett samtal med unga elever om digitala verktyg och vad de 
kan användas till liksom om spelande och fantasi.
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En filmhandledning från Svenska Filminstitutet



Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt verktyg där våra 
handledningar är till för att vägleda dig som lärare. Åldersrekommenda-
tionen, som här sträcker sig från åk 1 till 6, är just en rekommendation. 
Man väljer själv om man vill ta upp ett eller flera teman ur fråge-
ställningarna och/eller om man kan viga lite mer tid till fördjupning och 
närstudier av själva filmmediet. Du känner dina elever bäst och vet vad 
som kan vara relevant och intressant just för dem.

Filmen och läroplanen
I läroplanen för grundskolan står att läsa att skolan ska ansvara för att 
varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala 
som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbe-
arbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. Det 
står också att eleverna ska kunna använda sig av ett kritiskt tänkande 
och självständigt kunna formulera ståndpunkter grundade på kunskaper 
och etiska överväganden.

I denna målformulering understryks användandet av digitala verktyg 
och kunskapen därom. Drömspel utgör en utmärkt ingång i ett samtal 
med unga elever om vad digitala verktyg kan användas till och på vilka 
sätt de används.

Handling
Nicolas spelar på sin platta medan hans mamma sitter framför datorn 
och skriver på sin avhandling. Mamman uppmanar honom att sluta spe-
la, men eftersom hon har uppmärksamheten på annat håll smugglar han 
med sig plattan till sängen. Hon avslöjar honom och istället för att, som 
han ber henne, titta på vad han har byggt tar hon den ifrån honom innan 
hon går därifrån för att arbeta vidare.

Nicolas vaknar mitt i natten och upptäcker långa, spindelnätsliknande 
trådar som löper in i vardagsrummet. Där inne är mammans vanliga 
plats framför datorn tom. Istället dyker en robotlikande figur upp. Han 
presenterar sig som Ajvar och verkar härstamma från Nicolas spel. På 
en skärm på sin mage visar han Nicolas vad som hänt hans mamma. Vi 
får se hur hon trasslas in i spindelvävstrådarna och slukas av sin dator. 
Ajvar uppmanar Nicolas att följa efter henne genom den portal som 
monitorn i hans mage utgör. Väl på andra sidan hamnar Nicolas i den 
by han har byggt inuti sitt spel. Även här återfinns spindeltrådarna. I ett 
lila hus träffar han på Selma. Hon tilltalar honom som Nicolas, skapare 
av den här världen och beklagar sig över trådarna. 

Stärkt av Nicolas närvaro föreslår hon att de tillsammans ska samla 
styrkorna och de söker upp hennes vän, den ängslige Abel. De berättar 
för Nicolas att den värld han skapat blivit grå och att de blivit skrämda 
av spindlar som hotat dem med ”den stora avhandlingen”. Abel är be-
tydligt försiktigare än Selma, men låter sig ändå övertalas att följa med 
och göra upp med ”den stora avhandlingen”. 

De vandrar genom en skog där de omges av obehagliga röster som 
viskar saker som att ”sluta spela” och ”din mamma vill inte ha dig här”. 
Abel och Selma blir rädda och hamnar på efterkälken medan Nicolas 
själv går vidare. Väl framme vid ett stup hinner de andra ifatt honom 
och tillsammans fäller de ett träd över avgrunden och tar sig över. På 
anda sidan omgärdas de än en gång av de obehagliga rösterna som visar 
sig komma från vita spindlar. Samtidigt hindras deras väg av en hög te-
gelmur. Nicolas tar fram en sax och genomborrar muren, som visar sig 
gjord av kartong, och klipper upp ett hål i den. På andra sidan kommer 
de in i en industriliknande lokal med spiraltrappor. Spindlarna fortsät-
ter viska omkring dem och skrämmer återigen Abel och Selma medan 
Nicolas gömmer sig i en kartong. 

När vännerna återförenas är Selma och Abel utklädda till spindlar. De 
följer ett ljud som låter som Nicolas mamma och snart hittar de henne. 
Långa spindeltrådar håller fast hennes fingrar vid tangentbordet och 
Nicolas tar saxen och börjar klippa loss henne. Mamman säger att av-
handlingen tvingar henne att skriva och när hon, fri från trådarna, följer 
med Nicolas dyker avhandlingen själv upp för att hindra henne. Den 
skräckinjagande avhandlingen visar sig bestå av en liten figur i form av 
av en hjärna försedd med ögon och mun. Hjärnan uppmanar spindlarna 
att ta fast Nicolas och ropar att mamman inte är klar med avhandlingen 
som går under namnet ”Läsplattans dåliga inverkan på barns fantasi”. 
Mamman ropar åt avhandlingen att släppa Nicolas och hotar med att 
koppla av de trådar som fortfarande håller fast henne vid den. När den 
inte lyssnar klipper hon av trådarna och säger att nästa gång de ses ska 
det vara hon som bestämmer och att avhandlingen då ska vara snäll mot 
Nicolas. Efter att ha lämnat avhandlingen bakom sig sammanstrålar de 
med de andra och kallar på Ajvar. 

Nicolas säger att han vill visa sin mamma sin spelvärld som den såg 
ut innan avhandlingen förstörde den. Tillbaka i spelbyn visar det sig 
också har färgerna kommit tillbaka och att den är befolkad av glada 
människor. Medborgarna avtäcker en staty av Nicolas och hans mamma 
kramar om honom och tackar honom för att han är världens modigaste.
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Hemma igen vaknar de i fåtöljen. Det är soligt ute och hans mamma 
tycker att de ska gå ut och äta frukost tillsammans. ”Men vet du vad jag 
ska göra först av allt?” frågar hon Nicolas innan hon själv svarar: ”Först 
ska jag stänga av datorn”.

Att skapa en fantasivärld – på låtsas och på riktigt
Nicolas och hans mamma rör sig mellan två olika världar. Deras vardag 
kanske ser ut som den vi befinner oss i mest, men den värld de kommer 
till ser helt annorlunda ut. 

• Vilka personer och figurer möter Nicolas när han har dykt efter sin 
mamma in i datorvärlden? Hur ser de ut och beter de sig i jämförelse 
med honom och hans mamma? 

•  Bygger ni också saker när ni använder datorer och läsplattor? Vad 
bygger ni i sådana fall?

Drömspel ser inte riktigt ut som andra filmer. Väl inne i spelvärlden 
ser skogens träd konstgjorda ut och de vita spindlarna hänger i synliga 
trådar. Till skillnad mot andra filmer, exempelvis amerikanska storfilmer 
som utspelas i någon form av fantasivärld à la Star Wars, finns här inga 
digitala effekter. 

• Varför tror ni att filmens regissör valt att göra så? 

• Tyckte ni att det var bra? Varför? Varför inte?

Stilen i Drömspel påminner lite om den på teatern med kulisser och 
faktiska specialeffekter. 

• Hitta på en gen inramning för en egen pjäs. Låna berättelsen från 
Drömspel eller något annat som ligger när till hands. Dela in er i 
grupper där en grupp bestämmer plats, en annan tid och en tredje 
karaktärer. Skapa scenografi av exempelvis papier-mâché eller stora 
ritblock där ni målar bakgrunder. Titta på miljöerna i Drömspel och 
inspireras av hur de är gjorda.

Skärmtid - tid för skapande eller?
Vuxna uppmanas ofta att se till att deras barn inte tillbringar så mycket 
tid framför sina skärmar. Samtidigt spenderar många av dem minst lika 
mycket åt sina mobiltelefoner eller datorer. 

• Hur ser det ut hemma hos er? Vem har mest skärmtid, de vuxna eller 
ni som barn? 

• Blir ni ofta tillsagda att inte vara så mycket framför datorn eller 
telefonen? 

• Vad vill de vuxna i sådana fall att ni ska göra istället?

• Brukar ni säga åt era vuxna att lämna ifrån sig telefonen eller datorn? 
Om inte, varför inte? Om ni gör det, hur reagerar era vuxna då? 

• Hur mycket använder ni mobiltelefoner, datorer och skärmar per 
dag?

Nicolas mammas avhandling heter ”Läsplattans dåliga inverkan på 
barns fantasi”. 

• Varför tror ni att den heter så?

• Hur tror ni att det kommer sig att vuxna ofta tycker att det är dåligt 
att bara ägna tid åt spelande eller sociala medier?

• När ni använder skärmar, vad gör ni främst? 

Nicolas mamma har inte tid att titta på det han har byggt i sitt spel utan 
intresserar sig först för hans skapelse i efter att hon har frigjort sig från 
avhandlingens spindeltrådar. En hel del vuxna skiljer mellan det som är 
gjort för att barn ska tycka att det är roligt och spännande och saker som 
de själva tycker om.

• Kan ni ge några exempel på saker som ni tänker att bara barn är 
intresserade av och sådant bara vuxna tycker är roliga?

• Hur kommer det sig att ni tror att det är så? Vad tror ni skulle behö-
vas för att göra vuxna mer intresserade av sådant barn tycker om att 
göra?

• Finns det saker som ni tvärtom tänker att både vuxna och barn tycker 
om? Varför?
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Tips på fördjupning

Se
WarGames (John Badham, 1983)
Filmklassiker från dataerans barndom som varnar för faran 
med ett datoriserat samhälle men som också förmedlar 
budskapet att ingen kunde vinna kalla kriget. 

Krakel Spektakel (Elisabet Gustafsson, 2014)
Elisabet Gustafssons tidigare långfilm baserad på Lennart Hell-
sings karaktärer där scenografin påminner en hel del om den i 
Drömspel.

Läs och lyssna
Forskaren Björn Sjöblom har fördjupat sig i barns datorspelan-
de och de förhoppningar respektive farhågor som det medför.
Hör honom tala om en utställning han kurerat på Tekniska 
museet.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=vx-FBK4AwSE&fea-
ture=youtu.be

Rädda barnen har tagit fram ett material utifrån om spel-
relaterade problem hos barn.
Länk: http://www.raddabarnen.ax/vad-gor-vi/barnens-internet/
digitalt-spelande/problematiskt-spelande

Statens medieråd har tagit fram ett arbetsmaterial som handlar 
om barn och ungas digitala medievanor som kan användas som 
en förlängning till denna handledning.
Länk: https://www.statensmedierad.se/download/18.2f86e6de-
1501d300833b76f5/1445585107185/jag3internetwebbfavoriter-
tipskopiering.pdf

Sveriges radio serie om att läsa där del ett ger fem skäl för 
vuxna att läsa barnlitteratur.
Länk: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1164556?progra-
mid=503

Produktionsuppgifter 

Sverige 2016

Regi: Elisabet Gustafsson
Producent: Helen Halmell
Manus: Elisabet Gustafsson, Maria Clauss
Foto: Ævar Páll Sigurðsson
Klippare: Philip Bergström, Elisabet Gustafsson
Medverkande: Medverkande: Shima Niavarani, Eric 
Pathansali, Bernard Cauchard, Meliz Karlge, 
Shebly Niavarani, m fl.

Tekniska uppgifter
Längd: 28 min
Distribution: FilmCentrum
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Kontakt
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution 
sedan den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via 
länken http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/
filmiskolan/om-att-boka-skolbio/ kan ni lära er mer om hur 
man hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.
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