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Livet och världen –
ett kortfilmspaket för barn
Livet och världen består av fyra korta animationer. De är
fristående berättelser men man kan hitta ett gemensamt
tema: att vara tillsammans. Hur kommer man överens i
ett flerfamiljshus? Hur står man ut när pappa är borta och
man längtar efter att vara tillsammans igen? Tycker alla att
det är roligt att vara tillsammans med andra, eller finns det
de som hellre är för sig själva? Vad händer när morfar dör,
kan vi aldrig mer leka tillsammans då?
Filmerna har helt olika uttryckssätt och berättartekniker.
Ni kan välja att se en eller flera, jämföra teman och
animationer, njuta av underfundiga berättelser och/eller
fördjupa er i de frågor Livet och världen bjuder på. Filmerna
är utan tal, vilket gör dem lätta att förstå, oberoende av
språkkunskaper.
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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 förskola till årskurs 1, är just en rekommendation. Man väljer själv om man vill ta upp ett
eller flera teman ur frågeställningarna 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.
Filmerna är barntillåtna. I den här handledningen kan
man även se filmens trailer som ett stöd för minnet och
en ingång i paketets olika filmer.

Filmen och läroplanen
I skolans värdegrund kan vi läsa: ”Skolan ska främja
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” I förskolans läroplan står: ”Utbildningen ska ge
barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati
och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka
deras medkänsla och inlevelse i andra människors
situation.” De fyra animationerna i Livet och världen
kan användas för att arbeta med dessa teman. Vi är alla
olika, men kan hitta ett sätt att leva tillsammans, trots
våra olikheter (Äntligen helg). Om ett barn i gruppen/
klassen är inbundet och vrångt, kanske det beror på
sorg och oro för en anhörig? (Maïja, Draken) eller
svårigheter att vara tillsammans med många andra i en
stökig miljö? (Tidvatten). Filmerna hjälper oss att förstå
andra, och oss själva.

KLIPP 1

Trailer till Livet och världen. Distribution: BUFF filmfestival

Förskolan ska ”kontinuerligt utmana barnen vidare
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper”.
När vi visar Livet och världen kan barnen bli nyfikna på
allt från drakflygning, marinbiologi, dans med rockring
till vad som händer när man dör. Låt barnens reaktioner
och frågor leda er vidare i ett gemensamt kunskapssökande.
I grundskolans läroplan, ämnet Teknik åk 1-3, nämns
”Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man
hanterar elektricitet”. Den hemmasnickrande giraffen
i Äntligen helg lär oss hur vi inte ska göra, och kan bli
utgångspunkt för en intressant lektion om elektricitetens
välsignelse och faror.
I två av filmerna, Maïja och Tidvatten, befinner vi oss
vid, och i, havet. Det inspirerar till att identifiera vattenoch strandlevande djur och därmed uppfylla läroplanens
mål i Biologi åk 1-3 :
”Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras,
grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt
förekommande arter”.
I Draken kan vi följa årstidernas växlingar och koppla
det till Biologi åk 1-3 :” Årstidsväxlingar i naturen och
hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider”.
Enligt grundskolans läroplan ska vi ”ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika
estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse,
sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska
få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att
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Bild: Ur Äntligen helg. Distribution: BUFF filmfestival

använda olika material och tekniker, såväl digitala som
andra”. De fyra filmerna är animerade på olika sätt. Låt
er inspireras att animera på egen hand! Också små barn
kan med litet hjälp ge liv åt (animera!) sina vardagssaker, och skapa.

Innan filmen
I filmens trailer kan ni se glimtar ur de fyra filmerna,
som aptitretare eller för att bli påminda efter filmvisningen.

Handling
Draken (13 min)
En pojke stiger av skolbussen. Han ska besöka sin
morfar som bor i ett litet hus högt uppe på en kulle. Den
gamle mannen och hans barnbarn tycker så mycket om
varandra, och har så roligt tillsammans. Pojken får en
drake och morfar lär honom flyga med den. Men allt
eftersom tiden går blir morfar svagare, för att till slut
bokstavligen blåsa bort och försvinna ur pojkens liv.
Skolbussen åker förbi kullen med morfars tomma och
kalla hus hela långa vintern, utan att någon stiger av.
Men när våren kommer går pojken uppför kullen igen.
Han vågar sig in i det övergivna huset och ser saker som
får honom att minnas den lyckliga tid när morfar fanns i
hans liv. Pojken städar upp och släpper in ljuset och ser
då draken sticka upp ur en smältande snödriva. En vind
lyfter draken högt upp, och pojken följer med. Ovanför
molnen återser han morfar. De flyger tillsammans som
fåglar, simmar och dyker i de ulliga molnen, och har lika
roligt som förr. När kvällen kommer ser pojken skolbussen långt därnere på marken, tar farväl av morfar, dalar
med draken genom molnen, springer nerför kullen och
hoppar upp på bussen.

Äntligen helg (7 min)
I flervåningshuset är det helg, men ingen grannsämja.
Djuren som bor där stör varandra i det lyhörda huset.
Det gitarrspelande fåret packar sina väskor och drar, för
att få skaparro. Giraffen som borrar i väggen väcker det
lilla barnet som sover middag en trappa upp. Barnskrik
hörs då upp till en gammal man som försöker få arbetsro.
Han blir även störd av den tränande kvinnan ovanpå. Han
bankar så hårt i taket att hennes blomkrukor faller ner och
går sönder. Ljud från bankningar, maskiner, skrik och lek
eskalerar, och gör att alla blir irriterade på varandra. Men
när giraffen plötsligt träffar elkablarna i väggen med sin
borr, svimmar han av och det blir kortslutning. Maskiner
och apparater stannar och slocknar, och friden lägger sig i
huset.
När en doft sprider sig från trappan söker sig grannarna
uppåt mot takterrassen. Där sitter gitarristen, som flyttat
upp till stillheten utomhus på taket, och grillar. Grannarna
lockas av maten, men ingen vill bryta isen, de har ju sin
osämja att tänka på. Det lilla barnet trillar plötsligt över
takkanten och fåret fångar det, men faller själv nedåt.
Snart hänger alla husets innevånare ner från taket i ett försök att rädda varandra. Deras tyngd får hela huset att välta
omkull, och bli liggande.
Filmen slutar med att grannarna hjälps åt att göra huset beboeligt på ett nytt sätt; som ett radhus. Ingen behöver höra
ljud genom taket/golvet mer, och alla har lärt känna varandra, och börjar umgås istället för att reta sig på varandra.
Maïja (8 min)
En pappa sitter vid sin flickas sängkant. Hon sover. Han
stryker henne över håret. Innan han går ställer han ett litet
träskepp på nattduksbordet. Genom fönstret ser vi pappan
gå ombord på en fiskebåt. Flickan vaknar av båtmotorns
ljud, och ser pappan försvinna vid horisonten.
Hon blir ledsen, men får syn på gåvan och börjar leka med
det lilla skeppet. Varje morgon tittar flickan ut genom sitt
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Bild: Ur Tidvatten. Distribution: BUFF filmfestival

fönster, i hopp om att fiskebåten och pappan ska återvända.
Väntan blir lång. Vädret blir sämre. Om natten förvandlas
skuggorna till monster i flickans rum. I en drömsekvens
ser vi henne trotsa stormen och gå ut på bryggan, bärande
på sitt lilla träskepp. Leksaken seglar iväg på vågorna,
och i fjärran skymtar ljuset från pappans fiskebåt. Stora
havsvidunder omgärdar den. Pappan faller överbord, och
sjunker allt längre ner i havsdjupet. Ett jätteöga följer hans
rörelse.
Leksaksskeppet fångar upp och räddar pappan, och färgerna förändras från djuphavsblå natt till solgul morgon. Det
lilla träskeppet seglar lugnt hemåt. Dagen gryr. Det hörs
motorljud utanför fönstret. Flickan vaknar och rusar ut, in
i sin pappas famn.
Tidvatten (14 min)
I havet simmar fiskar som slukas av en val, men när valen
spottar ut dem igen följer det med en man ur djurets mage.
En ovanligt stor man. Han sköljs upp på en strand. En
skrattmås väcker honom. I sällskap med fåglarna på stranden bygger han en ö en bit ut i vattnet. När ett par råkar i
sjönöd hjälper han dem genom att lyfta upp deras båt ur
de skummande vågorna. När vädret är lugnt igen flyter
han på rygg, med sina måsvänner på magen. Någon kastar
sten, och mannen får syn på en pojke som leker i vattnet
en bit bort. Han hälsar på pojken som blir förskräckt när
han ser den jättelika mannen. Pojken springer upp till sina
vuxna på stranden. De vinkar glatt till jättemannen; det är
ju paret han räddade! När pojken förstår att mannen är en
vän börjar de leka och busa med varandra. Pojken får ett
stenhalsband av sin store vän.
Tiden går och den lille pojken är tillbaka på stranden, nu
som en ung man. Han njuter av att vara tillbaka vid havet,
och vilar på rygg i vågorna ända tills stjärnorna tänds på

himlen. Det är en paradisisk tillvaro, med skrattmåsarna
som enda sällskap. Men som ormen i paradiset kommer
horder av människor vällande ner på stranden. De stör
den unge mannens frid med sin musik, sina skrän och
sitt bollspelande. De skadar djuren och skräpar ner. Då
minns han sin store vän, och försöker få kontakt med
jätten genom att kasta sten i vattnet. Ute i vågorna vaknar
havsmannen till och kommer till undsättning. Hans uppdykande ur havet gör folkmassan vettskrämd, och de flyr
sin kos.
Vännernas återseende blir varmt. De bygger ett stort
sandmonster tillsammans, som ska hålla folk borta.
Havsmannen vänder tillbaka ner i djupet och den unge
mannen kan slå sig till ro igen på den fridfulla stranden.
Mannen simmar genom djupen till en annan strand, där
han somnar och blir ett med den blommande marken.

Filmens form och innehåll
I filmen Draken ser vi ibland världen uppifrån, ur fågelperspektiv.
• Hur skulle rummet du sitter i just nu se ut om du ritade
det ur ett fågelperspektiv? Om du var en fågel som flög
uppe i taket och tittade ner?
• Hur kan vi människor se ur ett fågelperspektiv utomhus? Gör en utflykt till ett riktigt högt hus och titta ner.
Vad ser annorlunda ut? Vad ser man bättre och vad ser
man sämre däruppifrån?
• Finns det andra sätt att komma högt upp och se ner?
(klättra i träd, använda en drönare, flyga helikopter, luftballong, flygpan etc.)
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Bild: Ur Maïja. Distribution: BUFF filmfestival

uff filmfestival

• Om du var en fågel och kunde flyga, vart skulle du
flyga och vad skulle du titta på ur ett fågelperspektiv?
Rita hur det skulle kunna se ut! Använd gärna ett stort
papper!

men som ni kan fantisera om när ni har tråkigt, eller är
ledsna? Kanske någon som kan hjälpa er när ni är rädda
och arga, som pojken var när stranden fylldes av stökiga
människor i filmen?

Maïja längtar efter sin pappa. Hon tänker på honom
på dagarna och drömmer (mar)drömmar om honom på
nätterna.

• De fyra filmerna är alla animerade, men i olika tekniker. Den animeringsteknik som är lättast att börja med
när man själv vill skapa, är stop motion, som i Äntligen
helg och Draken. Det finns flera appar ni kan använda.
Enklast är att använda surfplatta, men en smartphone
fungerar också.

• Vad hände i flickans dröm? Vad var verkligt och vad
var overkligt? När förstod vi att hon drömde?
• Ibland drömmer vi om något vi sett eller varit med om,
fast det blir på ett helt annat sätt i drömmen. Det stora
ögat som fanns i bakgrunden när pappan sjönk ner i
havet till exempel, var hade vi sett det, i mindre format,
i flickans vardag?
• Vi drömmer varje natt, men det är inte alltid vi minns
vad vi drömt. Brukar ni minnas era drömmar? Berätta
drömmar för varandra! Många vuxna som arbetar med
att skapa får idéer ur sina drömmar. Kanske någon av
era drömmar kan bli en bild, en berättelse, en sång eller
en film!
I Tidvatten finns en hjälpsam man som är större än
människorna, och som både dyker upp och försvinner på
ett mystiskt vis. Vem är han? En jätte, en gud eller en superhjälte? Eller är han pojkens låtsaskompis? Låt barnen
fantisera fritt och berätta vad som hände före och efter
filmens början och slut, och skriv /rita/ sjung Havsmannens egen skapelsemyt!
• Om ni var en superhjältar, vad skulle vara er superkraft? Vad skulle ni göra med era speciella krafter och
förmågor?
• Har ni en låtsaskompis? Någon som ingen annan ser,

• Se er omkring – vilka föremål/leksaker/figurer finns
i närheten som kan bli levande? En apelsin som skalar
sig själv, eller en plasträv som stjäl popcorn ur skålen på
bordet? Gör det enkelt genom att leka fram en berättelse
som ni fångar bit för bit med kameran. Eller gör det mer
grundligt genom att först rita ett enkelt manus som ni
följer. Arbeta gärna i små grupper.
Fira med en liten filmfestival när allas filmer fått form!
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Animera
Ta hjälp av en enkel instruktionsfilm innan ni börjar
arbeta med stop motion i klassrummet/förskolan:
Läs om låtsaskompisar
Med barnen
Alfons och hemlige Mållgan av Gunilla Bergström
(bilderbok)
Sandvargen av Åsa Lind (kapitelbok)
Allrakäraste syster, Nils Karlsson Pyssling, I Skymningslandet är berättelser av Astrid Lindgren som
finns både i sagosamlingen Nils Karlsson Pyssling,
och som bilderböcker. Fråga på biblioteket!
För vuxna
SvD-artikel om forskning som förklarar fenomenet
låtsaskompisar, som är vanligare än vi tror.
Fler filmer på havstema
Ponyo på klippan vid havet (Hayao Miyazaki, 2008)
Japansk anime där femårige Sosuke som hittar en
guldfisk vid stranden där han bor. Han döper den till
Ponyo, och får en vän för livet. (från 5 år)
Läs filmens handledning.

Originaltitel: Saturday's Apartment
Regi och producent: Jeon Seung-Bae
Censur: Barntillåten
Maïja
Land: Frankrike
Produktionsår: 2019
Regi och manus: Arthur Nollet, Maxime Faraud,
Mégane Hirth, Emma Versini, Julien Chen, Pauline
Charpentier
Musik: Diego Gernais
Producent: Julien Deparis
Censur: Barntillåten
Tidvatten
Land: Portugal
Produktionsår: 2019
Originaltitel: Maré
Regi och manus: Joana Rosa Bragança
Musik: Tiago Albuquerque
Producent: Humberto Santana
Censur: Barntillåten

REDAKTION
Text: Nina Nykvist
Redaktör: Anna Håkansson
Svenska Filminstitutet, december 2021

Havets sång (Tomm Moore, 2014)
Irländsk (m.fl.) anime i en berättelse om Ben och hans
syster Saoirse och deras fantastiska resa, fylld av
myter och magi, för att hitta tillbaka till sitt hem i havet.
(från 6 år)
Läs filmens handledning.

PRODUKTIONSINFO
Livet och världen – ett kortfilmspaket för barn
Svensk premiär: 28/8 2021
Distributör: Buff filmfestival
Kontakt: e-mail: info@buff.se tel: 040-302505
Draken
Land: Tjeckien, Slovakien, Polen
Produktionsår: 2019
Originaltitel: Poustet draka
Regi: Martin Smatana
Producent: Peter Badac
Censur: Barntillåten
Äntligen helg
Land: Sydkorea
Produktionsår: 2018

KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik
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.
filminstitutet.se/skolbio

