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Kokong
Svettiga pannor, solbränna och fjärilar i magen. I en 
tonårsvärld av sociala medier, utseendehetsade tjejer och 
provocerande killar får vi följa 14-åriga Nora under en av 
de hetaste somrarna någonsin – både bokstavligt och 
metaforiskt. Hon är den tysta och blyga lillasystern som 
flyter med och observerar världen från sin egen kokong, 
men det här kommer att bli en sommar av förändring och 
utveckling. Hon får inte bara sin första mens och upptäcker 
sin sexualitet utan också sitt hjärta krossat. Plötsligt är det 
hon som sticker ut, bryter normer och måste lära sig att stå 
upp för sig själv.  

Kokong är en coming of age-film om att hitta sin identitet 
och träda in i vuxenvärlden. Filmen är en förträfflig 
utgångspunkt för att diskutera kärlek, sexualitet, 
kulturkrockar, sociala hierarkier och sociala medier.



EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda 
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här 
sträcker sig från årskurs 7 till 9 är just en rekommenda-
tion. Du väljer själv om du vill ta upp ett eller flera te-
man ur frågeställningarna och/eller om du kan viga lite 
mer tid till fördjupning och närstudier av själva filmme-
diet. Du känner dina elever bäst och vet vad som kan 
vara relevant och intressant just för dem. Med den här 
handledningen kan du även använda klipp ifrån filmen 
för att ha ett tydligare underlag och stöd för minnet.

Filmen och läroplanen
Kokong är en utmärkt utgångspunkt för att diskutera 
för läroplanen centrala frågor som identitet, sexualitet, 
mångfald, familj och relationer.

Handledningen tar upp frågor och övningar inspire-
rade av kursmålen för högstadiet i svenska, biologi, 
naturkunskap, bild, historia och religion. Den berör 
även såväl värdegrundsfrågor som frågor relaterade till 
sex, samtycke och relationer. Filmens Nora söker sin 
identitet och vi får på ett finkänsligt sätt följa hur hon 
upptäcker sin sexualitet. Vi kommer henne nära genom 
en modern bildestetik influerad av bland annat sociala 
medier. Genom filmens karaktärer är det möjligt för 
eleverna att relatera till sin egen pubertet och utmaning-
ar med att bli vuxen, utan att behöva blotta sig själva i 
diskussionerna. 

Handledningen innehåller också förslag på praktiska 
film- och berättarövningar.

Innan filmen
Titeln Kokong anspelar på fjärilens utveckling från larv 
till flygfärdig fjäril och är en metafor för Noras utveck-
ling i filmen. 

• Vad får ni för tankar och associationer kring titeln 
Kokong? Vilka ämnen/teman tror ni att filmen handlar 
om? Diskutera först i par och sedan i helklass. 

Tips! Använd en digital tjänst som till exempel menti.
com där eleverna kan skriva in sina associationer i real-
tid, vilket visualiserar dem i ”ordmoln”, vilket i sig kan 
väcka vidare tankar.

• Titta på filmens affisch. Vad syns i bild? Hur står ka-

meran? Vad tror ni att filmen handlar om? Hur överens-
stämmer det med vad ni svarade på frågan kring filmens 
titel? 

Under filmen 
• Hur visas det vi får se? Det vill säga, hur filmas det? 
Hur rör sig kameran? Vilken typ av känsla skapar kame-
rans rörelser?

Genre
Kokong är vad man brukar kalla för en coming-of-age-
film. En coming of age-film handlar om att bli vuxen 
och fokuserar både på den fysiska och psykologiska 
mognaden hos en rollfigur.  
Personlig utveckling och förändring är centrala teman 
och de förmedlas genom fokus på dialog och känslomäs-
siga reaktioner. Användande av berättarröst och musik är 
vanligt inom genren och det förekommer ofta abstrakta 
bilder som ett uttryck för personens inre.

http://www.menti.com
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Vilka konventioner som i övrigt används beror på 
den kulturella kontexten filmen utspelar sig i. Samma 
historia skulle te sig annorlunda i två olika länder eller 
kulturer med olika normer och värderingar, men fokus är 
ofta på stereotyper och sociala hierarkier/grupperingar. 
Vanliga teman inom genren är identitet, grupptryck, sex-
ualitet, (olycklig) kärlek- och förälskelse. I centrum står 
ofta rollfigurer som inte passar in i de normativa sam-
manhangen eller befinner sig lägre i de sociala hierar-
kierna. Det är också vanligt att filmerna tar upp sociala 
problem som rasism, alkoholism, homofobi, etc. 

• Kan ni nämna några andra coming of age-filmer?

• Vilken är den största skillnaden mellan den här typen 
av film och exempelvis action eller skräck där unga 
människor är huvudpersoner?

Handling
 
Kokong börjar i händelsernas centrum med en mobil-
filmad sekvens där de tre karaktärerna Nora, Jule och 
Aylin busar med någon som sover på gatan. Sekvensen 
mynnar ut i huvudkaraktären Noras videodagbok där 
hon reflekterar över trions beteende den varma som-
maren och bland annat säger: ”Vi var som fiskar i en 
bassäng, som simmar runt i cirklar tills de till slut lyckas 
hoppa ur”. I filmen följer vi sedan de tre tjejerna i var-
dagen: i skolan, på höghustaket, på caféet eller när de 
plankar entrén till utomhuspoolen.  De röker, pratar och 
och ägnar sig åt sociala medier. Killar är genomgående 
ett centralt samtalsämne.

Jule och Aylin är jämngamla medan Nora är några år 

yngre och lillasyster till Jule. När de äldre tjejerna pratar 
om missnöjet med sina kroppar blickar hon tyst och allvar-
ligt ut över hustaken i Berlin. Till skillnad från de andra 
verkar hon inte lägga lika mycket tid eller tankeverksamhet 
på sitt yttre. Ibland blir hon tvingad att delta aktivt i det 
som händer: till exempel när Aylin och Jule härmar super-
modeller och äter bomullstussar doppade i apelsinjuice 
eller när hon deltar i straffpoker och får sin hand bruten av 
misstag. 

Mamman lyser med sin frånvaro under större delen av 
berättelsen och syskonen får hantera avsaknad av mat, 
toalettpapper och en ansvarstagande vuxen. På mammans 
födelsedag har systrarna fixat frukost och present, men 
mamman är bakfull och vill bli lämnad i fred. 

Jules längtan efter en fungerande familj och en engagerad 
mamma gör att hon frivilligt tar hand om en bebis-
simulator. Hon hoppas att idén om ett barnbarn kan öka 
mammans närvaro och engagemang, men även det slutar i 
besvikelse. 

Under filmens gång får vi följa Noras sexuella uppvak-
nande. Beröringen från Aylins bara överkropp gör henne 
upphetsad utan att hon riktigt  verkar förstå vad som hän-
der eller varför. Medan Jule kollar YouTube-videos för att 
få tips om hur man vet om en kille är intresserad, blir Nora 
mer och mer attraherad av andra tjejer. Hon försöker prata 
med både Jule och den lite klumpiga sexualkunskapslärare 
i skolan utan någon vidare respons. 

När Nora får sin första mens under en idrottslektion i sko-
lan och hånas av de äldre tjejerna får hon hjälp av Romy, 
en ny tjej i parallellklassen. En dag åker Nora samma tåg 
som Romy och följer efter henne hem vilket leder till att 
de inleder en relation. Romy är annorlunda mot de andra 
tjejerna och verkar förstå Nora. De badar, pratar, festar i 
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prideparaden och visar sin kärlek öppet. När Nora träffar 
Romy ändras även filmens foto. Från en kaotisk doku-
mentär känsla blir det drömskt, vackert och ljuts. Full 
av kraft och självförtroende går Nora på fest iklädd sin 
mammas glittriga enhörningsdräkt. Trots hånfulla blick-
ar framstår hon som orubblig och stark. En av killarna i 
hennes systers gäng kysser henne, men när hon berättar 
att hon är kär i Romy är han mycket respektfull. Under 
tiden hånglar Romy med David, den kille som Jule är 
förälskad i. Med brustet hjärta tar Nora hand om en 
sårad och överförfriskad Jule. 

Jule och Aylin är sårade över Romys beteende och 
kräver att Nora ska ta avstånd från henne. Utan att svara 
åker Nora istället hem till Romy där hon låter hennes 
kompis ge henne en ny frisyr samtidigt som hon fåor-
digt avvisar Romy. Självsäkert cyklar Nora hem igen, 
äter glass på stan och hittar sina fjärilslarver som fullt 
utvecklade flygfärdiga fjärilar. I voice-overn deklarerar 
Nora att fjärilen i sitt fullt utvecklade stadium endast har 
minnen från sitt larvstadium, precis som Nora har av sin 
sommar. 

Filmens språk
Handling, metafor, rollfigur, scen. I Filminstitutets film-
lexikon hittar du fler användbara ord och begrepp: 

Efter filmen
Nedanstående frågeställningar kan användas för att 
komma igång och inspirera till diskussion efter filmen. 
Vi påminner om filmens verktyg och hur vi får se det vi 
ser och att dessa alltid finns med i bakhuvudet och kom-
mer fram i elevernas motiveringar till varför de uppfattar 
något på ett visst sätt. 

• Sammanfatta filmens handling i en-två meningar på 
ett säljande sätt. Hur skulle ni sälja in Kokong till era 

kompisar? Tänk slogan på en filmposter. 

• Vilken rollfigur minns ni mest från filmen? Vad var det 
med den rollfiguren som gör att ni minns hen? Vem i fil-
men skulle ni vilja ha som kompis? Vem skulle ni absolut 
inte vilja ha som kompis? Motivera!

• I centrum för berättelsen står Nora, Jule, Aylin och 
Romy. Vilka frågor brottas var och en med? Vad har de 
gemensamt? Vad är det för skillnader mellan dem? 

• Tycker ni att skildringen av rollfigurernas upplevelser i 
filmen är trovärdig? Varför/varför inte? 

I början av filmen säger Nora: ”Vi är som fiskar i ett 
akvarium. Vi simmar alltid i cirklar. Från en sida till en 
annan. Tills vi vid någon tidpunkt hoppar ur bassängen".”

• Vad menar Nora när hon säger att de simmar i cirklar? 
Vad är det de konkret gör?  Vad gör hon i slutändan för 
att bryta dessa cirklar och hoppa ur bassängen? 

En central del av handlingen är Jules och Noras sociala 
situation. De bor med en mamma som försummar dem 
och inte verkar klara av att ta hand om vare sig sig själv 
eller dem. När flickorna inte kan sova och går till baren 
där deras mamma hänger bryr sig mamman inte om att 
fråga varför Nora har gips utan konstaterar bara att hon 
passar bra i blått.

• Beskriv Noras och Jules hemsituation. Vilka ”roller” in-
tar mamman, Jule och Nora i deras familjekonstellation? 
Kastas rollerna om vid någon tidpunkt?

Filmen domineras av kvinnliga rollfigurer. 
• Vilka manliga rollfigurer finns i filmen? Hurdana är de? 
Vad har de för roll i berättelsen? Vem av dem tycker ni är 
mest spännande? Varför?
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EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmens-dramaturgi/rollfigurer/


Filmens form och innehåll

Bildspråk
I Kokong används ett liknande bildspråk som en del 
dokumentärfilmer använder för att ge publiken en känsla 
av verklighet och autenticitet. Berättandet präglas av en 
handhållen, närgången kamera och som åskådare känns 
det ofta som att vi medverkar som en extra rollfigur i 
gänget. På bilden nedan ser det exempelvis ut som om vi 
ligger i gräset bredvid och tittar på Noras ansikte. 

• Innan filmen fick ni i uppgift att fundera på hur kame-
ran står och rör sig. Vad fick ni för känsla av den under 
filmens gång?

• Hur förändras filmens berättande efter att Nora träffat 
Romy? 

Titta på klipp 1.
 • Beskriv vad som händer i klippet.

• Hur förstärker kameran det som händer? Tänk på 
kameraperspektiv, ljussättning, miljö, färger, kostym, 
klippning och bildutsnitt.

• Vad tror ni att Nora tänker och känner? Motivera era 
svar.

• I vilken utsträckning speglar scenen vem och hur Nora 
är? Motivera din åsikt.

Berättelsen byggs upp runt Noras videodagböcker. 
Dessa sekvenser, där hennes berättarröst ackompanjeras 
av abstrakta bilder, ramar in historien och ger oss en 
inblick i vad hon känner. 

• Gör era egna videodagböcker. Välj en plats som betyder 
mycket för er och spela in en voice-over med era tankar 
kring bilderna. Lägg också gärna på musik som passar er 
sinnesstämning.

Metaforer
Kokong är full av metaforer och symboliska handlingar.

• Vad är fjärilslarven metafor för i filmen? Vad uttrycker 
den i berättelsen?

• Vilka relationer och händelser formar Nora och hennes 
utveckling?

• Vilka andra metaforer eller symboliska handlingar hittar 
ni i filmen? Hur tolkar ni dem?

Det är nu fyra år senare och Nora är 18 år gammal. 
• Skriv fortsättningen på berättelsen i text eller gör den 
tillsammans som ett tv-serieavsnitt och filma med mobil-
kameran. Hur mår Nora? Vad gör hon? Var bor hon? Vem 
älskar hon?

Vilka är ni om fyra år? 
• Skriv en text eller spela in en ljudinspelning om era 
drömmar och förhoppningar inför framtiden.

Kropp, kärlek och sexualitet 
Det händer mycket med Nora under sommaren. Hon får 
sin första mens och upptäcker att hon dras till tjejer istäl-
let för killar. Jules och hennes kompis är väldigt fokuse-
rade vid utseende, både sitt eget och andras.  

• Vad har rollfigurerna för relation till sina kroppar

• Hur tror ni att detta ständiga dokumenterande påverkar 
rollfigurernas kroppsbild och kroppsideal?
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• Vad säger filmen om skönhetsideal och skönhetsnor-
mer?

• Hur ser killarnas relation till sina kroppar ut i filmen? 
Skiljer den sig från tjejernas?

I en av filmens scener läser Jule, Nora och deras mamma 
ett brev från hyresvärden som uppmanar alla kvinnliga 
hyresgäster att klä sig mindre utmanande för att inte 
uppmuntra en kringstrykande blottare. 

• Vilka olika perspektiv ger Jule, Nora och deras mam-
ma uttryck för som respons på hyresvärdens brev?

Titta på klipp 2.

• Beskriv vad som händer i klippet.

• På vilket sätt förstärker kameran det som händer? Tänk 
på kameraperspektiv, miljö, färger, kostym, etc.

• Varför agerar Jule och Aylin som de gör?

• Vad tänker Nora tror ni?

• Hur känner sig klasskompisen tror ni?

• Vilken roll spelar sociala medier i scenen?

”Jag är inte nån jävla bög” 
Scenen där Nora ”kommer ut” inför sin killkompis på 
festen är odramatisk och okonstlad. 

• Vad innebär det att ”komma ut”? Kommer heterosexu-
ella också ”ut”?

• Några rollfigurer i filmen använder ”bög” som skälls-

ord. Vad tänker ni om det? Tror ni att det är skillnad 
mellan att komma ut som kille eller tjej?

• Hur tror ni att scenen hade sett ut om någon av de andra 
rollfigurerna i filmen hade medverkat i den istället? Till 
exempel Zarah i samlevnadsklassen, Aylin eller någon av 
de andra. 

• Byt ut huvudrollen i Kokong mot en kille, men behåll 
de väsentliga delarna av historien (vänner, att vara kär, 
att komma ut, etc.) Hur förändras berättelsen? Vilket blir 
fokus? Diskutera, skriv ned eller filma.

• Hur hade Noras ”komma ut”-scen gått till i en annan tid 
eller i en annan kultur? På 1910-talet? 1960-talet? I ett 
annat samhälle? I framtiden? 
Jobba i grupper och gör scener som ni filmatiserar med 
mobilkamerorna och visa upp för varandra. Diskutera.

Sociala medier
Nora använder mobiltelefonen för att göra en videodag-
bok om sina tankar och upplevelser. Till skillnad mot 
Jules och Aylins användande av instagram är den till för 
henne själv. 

• Kan ni känna igen er i rollfigurernas användande av 
sociala medier?
 
• Vad har sociala medier för roll i rollfigurernas liv? 

• Hur tror ni att detta ständiga dokumenterande påverkar 
rollfigurernas kroppsbild och kroppsideal?

Sex, samtycke och relationer
Under sex- och samlevnadslektionen kommer det fram-
skillnader mellan ungdomarna när det kommer till synen 
på familj, sexualitet, abort, etc. 
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Titta på klipp 3.

• Beskriv vad som händer i scenen.

• Hur förstärker kameran det som händer?

• Vilka olika typer av familjekonstellationer kommer 
fram i den här scenen? 

• Vilka olika kulturella perspektiv på familj och barn 
kommer fram i scenen?

• Jämför åsikterna med våra normer och åsikter i Sveri-
ge. Vad är lika? Är det något som skiljer sig? 

Vor dem Film
Schaut euch den Trailer des Films an. 

• Was für einen Eindruck bekommt ihr von den Perso-
nen?

• Es handelt sich um das Genre Coming-of-age. Was 
bedeutet das und wie sieht man das bereits im Trailer?

• Kann man ahnen, welche Themen im Film behandelt 
werden?

Schreibt einige Ideen auf, bevor ihr den ganzen Film 
anschaut. Diskutiert und vergleicht in der Klasse eure 
Ergebnisse. 

Macht eine Mindmap mit den Themen, bei denen ihr 
glaubt, dass sie im Film vorkommen (Tipps: Erwach-
senwerden, Liebe, Freundschaft, Homosexualität, Streit, 
Kultur…). 

Sucht im Internet nach einer deutschen Definition des 
Genres und schreibt eine kurze Definition des Begriffes 
mit eigenen Worten auf.

Vergleicht eure Definitionen in der Klasse. 
Kennt ihr andere Filme, die zur Definition passen? Macht 
eine Liste.

Zum Beispiel:
Tschick ist ein Coming-of-age-Film, weil der Hauptdar-
steller eine Entwicklung durchmacht, die ihn von der 
Kindheit trennt.
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Coming of Age - Themen und Motive

Film Typische Themen

Der Inhalt  

Sechsmal W: WER, WAS, WIE, WANN, WO, WARUM 
- Worum geht es im Film genau?

Während des Schauens und nach dem Film: Schreibt wäh-
rend des Schauens Stichpunkte auf. 

• WER sind die Hauptpersonen?

• WAS ist die Handlung?

• WO spielt der Film?

• WIE sehen die Plätze aus?

• WANN spielt der Film?

• WARUM mögt ihr den Film?

• WARUM mögt ihr den Film nicht?
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Wichtige Vokabeln aus dem Film

Deutsch Schwedisch
die Raupe larven
züchten odla
der Kokon kokongen
Kottbusser Tor, Kotti Kottbusser Tor, plats i 

Berlin
traurig ledsen
feiern fira
gemein elak
schwul (oft abwertend 
gemeint)

bög (ofta nedsättande)

schwören svära, lova
erschreckt skrämd
die Periode mens
das Bauchweh magont
peinlich pinsamt
die Abtreibung abort
beeindrucken imponera
eklig äcklig
bellen skälla
beißen bita
locker ungdomsspråk: cool, 

egentligen: lös
der Falter fjärilen

 

Nachdenken über den Inhalt
Zum Nachdenken und Diskutieren. Hörverstehen, Lese-
verstehen, Schreiben und Sprechen.

Zitate zuordnen
Wer sagt was? Was bedeutet das Zitat? Zu welchem 
Thema des Films passt es? 

1. “Ja, und? Als Kind findet man ja voll viel nicht eklig 
was man jetzt eklig findet.”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

2. “Mit der feiert sie die ganze Nacht, und mit uns kann 
sie nicht mal frühstücken.”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

3. “Verlieb dich besser in einen türkischen oder ara-
bischen Jungen, die sind viel solidarischer als Deutsche.”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

4. “Ich finde andere Mädchen manchmal so schön!”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

5. “Hast du echt geglaubt, Mama zieht es durch?”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

6. “Ich hatte mal eine Schwester, die hat sich zu Tode 
gehungert.”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

7. “Du sagst mir ja auch nicht Bescheid, wenn du bei 
Aylin pennst.”

• Wer sagt es?
• Was bedeutet es?
• Zu welchem Thema passt es?

Dritter Teil Situationsbeschrei-
bungen
 
Thema Tagebuch, Fokus Tempus

Sucht euch vier Hauptpersonen aus.

Entscheidet euch für eine wichtige Situation im Film 
und schreibt für jede Person einen Tagebucheintrag über 
diese Situation. Überlegt, wie die Personen die Situation 
erleben würden und welche Dinge für sie wichtig sind. 

Diese Fragen können dir helfen:

• Was fühlen die Personen?
• Welche Probleme und Hoffnungen haben sie?
• Haben die Personen die Situation ähnlich oder sehr 
verschieden erlebt?
• Welche Sprache passt zur Person und zur Situation? 
(neutral, Umgangssprache, Wut, Freude etc)
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Tipp: Schreibt die Tagebucheinträge im Perfekt. Das 
Perfekt bildet man mit einer Form der Hilfsverben 
„sein“ oder „haben“ und dem Partizip II. Hier sind eini-
ge Beispiele:

Verben im Infinitiv Verben im Perfekt

aufstehen (stiga upp, 
resa sig)

ch bin aufgestanden

schlafen (sova) Ich habe geschlafen
sehen (se) Du hast gesehen
laufen (springa) Wir sind gelaufen
weinen (gråta) Ich habe geweint

Überlegt euch für jeden Tagebucheintrag einen Titel

Person 1: Person 2:

Person 3: Person 4:

 
Lest euch gegenseitig die Tagebucheinträge vor und 
ratet, um welche Situation es sich jeweils handelt.
Redet darüber, was danach im Film passieren wird.

Beispiel:
Nach dieser Szene wird X traurig sein, weil…
Am nächsten Tag werden X und Y aufwachen und 
denken, dass…

Tipp: Wenn man über die Zukunft redet, benutzt man das 
Futur. Das Futur wird mit dem Hilfsverb „werden“ und 
dem Infinitiv gebildet. 

Verben im Infinitiv Verben im Futur
aufstehen (stiga upp, resa 
sig)

Ich werde aufstehen

sehen (se) Du wirst sehen

schlafen (sova) Ich werde schlafen
laufen (springa) Wir werden laufen
weinen (gråta) Ich werde weinen

  

Vierter Teil zum Weiterlesen 
und Weiterredenn

Lesen und Nachdenken über den Kontext des Films
Kokon ist der zweite Film von Regisseurin Leonie Krip-
pendorff.

Sammelt Fakten zu ihrem beruflichen Weg und ihrem 
künstlerischen Fokus.

Diese Online-Quellen können euch dabei helfen:

Leonie Krippendorff – Wikipedia

Leonie Krippendorff | filmportal.de

Kokon | Film-Rezensionen.de

100 Sekunden mit … Leonie Krippendorff, Regisseurin 
von „Kokon“ - YouTube

Macht euch Notizen über ihre Ideen und setzt diese in 
Verbindung mit dem Film. 

Schreibt einige Gedanken zum Zusammenhang zwischen 
Künstler (Regisseur) und Kunstwerk (Film) auf.

Der Coming-of-age-Film im Jahr 2018 sieht natürlich 
ganz anders aus als vor zehn, zwanzig oder dreißig Jah-
ren. 

• Was ist sehr zeittypisch an den Fragestellungen, die 
Leonie Krippendorff wählt, und was ist zeitlos gültig für 
alle Menschen, die erwachsen werden? 

• Was ist typisch für die Stadt Berlin und spielt deshalb 
eine Rolle im Film?
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https://de.wikipedia.org/wiki/Leonie_Krippendorff
https://www.filmportal.de/person/leonie-krippendorff_754fbf55109e4d109a5a1d3539dc5043
https://www.film-rezensionen.de/2020/08/kokon/
https://www.youtube.com/watch?v=4s47n87SOZw
https://www.youtube.com/watch?v=4s47n87SOZw


 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Se
Det finns en riklig tillgång av fantastiska coming of 
age-filmer att fördjupa sig i och jämföra med, däri-
bland:

Just Charlie (Regi: Rebekah Fortune, Storbritannien, 
2017)
Läs filmens handledning

Fucking Åmål (regi: Lukas Moodysson Sverige, 
1998)
Läs filmens handledning.

Carrie (regi: Brian DePalma, USA, 1976)

Lady Bird (regi: Greta Gerwig, USA, 2017)

The perks of being a wallflower (regi: Stephen 
Chbosky, USA, 2012) 
Läs filmens handledning.

Uppsats: Skönhetsideal på sociala medier

För fördjupade samtal kring sex- och samlevnads-
frågor finns RFSUs metodbank med material för dig 
som lärare

Här hittar du även kortfilmer på olika teman att jobba 
vidare med.

Utbildningsradions programserie om sex, relationer 
och samtycke med tillhörande pedagogiskt material

Utbildningsradion programserie Dör för dig – om 
gränser i relationer med tillhörande pedagogiskt 
material

PRODUKTIONUPPGIFTER

Tyskland, 2020
Originaltitel: Kokon
Regissör: Leonie Krippendorff
Producent: Jost Hering
Klippning: Emma Gräf
Foto: Martin Neumeyer
Originalmusik: Maya Postepski
Medverkande: Lena Urzendowsky, Jella Haase, Lena 
Klenke, Elina Vildanova, Franz Hagn, Bill Becker, 
Hussein Eliraqui

Tekniska uppgifter
Rekommenderad ålder från 7 år
Längd: 90 min
Distribueras av Filmcentrum/Fokusfilm

Källor
Filmhandledning Danmark, Filmcentralen. 
Filmhandledning Tyskland, Salzgeber & Co.

REDAKTION

Redaktör Svenska Filminstitutet: Anna Håkansson 
Text: Helena Sandberg

Redaktör Goethe-Institut Schweden: 
Viking Peterson
Text: Lisa Ley 

Svenska Filminstitutet och Goethe-Institut 
Schweden, februari 2023

KONTAKT

filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik 
sprache-stockholm@goethe.de
Goethe-Institut Schweden

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i 
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie 
biografrepertoar.

Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film 
för visningar i lärande sammanhang. 
fi lminstitutet.se/skolbio
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https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/just-charlie/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/fucking-amal/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/the-perks-of-being-a-wall-flower/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1460317/FULLTEXT01.pdf
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/rfsu-material/
https://urplay.se/program/209994-snacka-om-sex-sex-och-samlevnad
https://urplay.se/program/221480-dor-for-dig-en-lekande-dans
https://urplay.se/program/221480-dor-for-dig-en-lekande-dans
https://www.fokusfilm.se/product-page/kokong
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/cocoon#.YXeRihpBxPZ
https://salzgeber.de/media/kokon_filmheft_unterricht_web.pdf
mailto:filmiskolan%40filminstitutet.se?subject=
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
mailto:sprache-stockholm%40goethe.de%20?subject=
https://www.goethe.de/ins/se/sv/index.html
https://www.filminstitutet.se/skolbio

