
Svenska Filminstitutet 

Box 27126, 102 52 Stockholm 

Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 

Telefon: 08-665 11 00 

Fax: 08-661 18 20 

www.sfi.se  
 

  
 

 

 

 

 

 

 2015-03-26 

 

 

 

 

 

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn 
 

 
Klass 4 Örnen på Björngårdsskolan, Stockholm 

 

Vad gjorde klassen? 

Klassen såg Glasblåsarns barn på biograf och hade efteråt ett filmpedagogiskt 

samtal. 

 

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 och berättat lite för eleverna om 

filmen i förväg samt visat bilder på karaktärerna.  

 

Hur genomfördes det? 

Filmen bokades med hjälp av den lokala skolbioarrangören. En filmpedagog 

bokades med hjälp av den regionala filmkonsulenten. På ”filmdagen” samlades 

vi på morgonen i klassrummet och gick därefter till biografen där filmpedagogen 

och biografpersonalen tog emot. Innan filmen startade presenterade sig 
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filmpedagogen och sade några ord om filmen och vad de skulle göra 

tillsammans efteråt. 

Några av barnen blev rädda under visningen och fick då gå ut i entrén och 

prata om filmen med sin lärare. De flesta av dem gick tillbaka in i salongen för 

att se slutet. 

Efter filmen stannade vi kvar några minuter i biosalongen och filmpedagogen 

frågade eleverna om spontana reaktioner på filmen. Därefter gick vi tillbaka till 

skolan och åt lunch. Filmpedagogen åt tillsammans med elever och lärare. 

Efter lunchen samlades vi i klassrummet. Filmpedagogen bad först alla 

elever i tysthet, utan att prata med varandra, fullfölja meningen "Jag minns 

särskilt scenen när … ". På så sätt kommer eleverna in i filmens värld igen och 

tänker/känner självständigt. Många elever ritade också en bild.  

 

 
Klass 4A på Nytorpsskolan, Göteborg 

 

Därefter delades det filmpedagogiska samtalet upp i två delar. Först pratade vi 

om filmen; dess innehåll och form, försökte minnas så mycket som möjligt. 

Filmpedagogen läste första sidan i Maria Gripes roman som filmen bygger på 

och eleverna fick jämföra den med hur filmen började. Vi gick igenom vilka 

karaktärer som förekom i filmen; vad som utmärkte var och en av dem och vilket 

relation de hade till varandra. Filmpedagogen hade skrivit ut stora bilder ur 

filmen som hen satte upp på whiteboarden och under varje bild skrev hen 

sådant som eleverna sade om karaktärerna. Vi gick också igenom sådant som 

filmens ljud/musik och dess funktion, vilka specialeffekter som hade använts 

och hur filmen såg ut; dess estetik (t ex användningen av skuggor, speglar, 

miljöer, scenografi, kostym). 
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Klass 4A på Näslundskolan, Hallstahammar 

 

Sedan hade vi en paus då vi möblerade vi om i klassrummet. Vi flyttade undan 

bänkar och satte oss i en stor ring på golvet. Vi dämpade belysningen så att det 

kändes mer intimt och förtroligt, för att eleverna skulle våga öppna sig och prata 

om personliga saker. De hade med sig skrivbok och penna. Därefter pratade vi 

om mer filosofiska/existentiella frågor som filmen behandlade. T ex: Hur är det 

att ha syskon? Har vi någon gång haft sönder saker med flit? Vad är en 

önskan? Vad är en bra uppfostran? Detta samtal fick löpa fritt, det fanns inget 

"rätt" eller "fel" (detta är viktigt att berätta för barnen!). Filmpedagogen 

fungerade som en lyssnande moderator som plockade upp tankar och spann 

vidare på dem. Ingen elev tvingas att prata men genom att vi skapade en 

tillåtande och uppmuntrande stämning var alla "med" och de flesta mycket 

aktiva.  
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Klass 4C på Nytorpsskolan, Göteborg 

 

För att alla elever, även de som inte tycker om att prata inför klassen, skulle få 

bidra fick de skriva ner en del svar i sina böcker också. De mest intima sakerna, 

t ex hemliga önskningar och saker de gjort som de verkligen skämdes för. Vi 

lovade att inte läsa dessa saker. Barnen fick lägga lapparna med de hemliga 

önskningarna i en glasvas som läraren sedan fick behålla.  

Till sist fick barnen ställa frågor till regissören Anders Grönros som Film i 

skolan har kontakt med. Exempel på frågor som uppkom är: Vilka var 

spegelbarnen? Fick barnen smisk på riktigt? Var Kloke en docka? Dessa frågor 

vidarebefordrades senare via mejl till regissören som så småningom svarade. 

 

 

 
Klass 4 Örnen på Björngårdsskolan, Stockholm 
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Vad blev resultatet? 

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

och innehåll samspelar. Också en hel del fakta, t ex om Småland (där filmen 

utspelar sig), om glastillverkning och om hur det var att leva som fattig familj på 

den svenska landsbygden i början av 1900-talet. 

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 och bekräftades. 

Eleverna fick också en stark konstnärlig upplevelse när de såg en välgjord 

och estetiskt mycket medveten film på svenska. Stundtals läskig, stundtals rolig, 

men alla känslor togs om hand efteråt.  

 

 
En av elevernas Filmloggbok 

 

Vad tyckte eleverna? 

Eleverna var väldigt intresserade av hur de olika scenerna var gjorda och även 

hur skådespelarna ”är på riktigt” (t ex hur gamla de är och var de bor).  

 

Några kommentarer: 

 

”Det är den bästa film jag sett! Hoppas den finns på DVD.” 

 

”Det var väldigt spännande och läskigt när Kloke tappade sitt öga i brunnen.” 

 

”Jag tyckte att volymen i biografen var för hög och jag blev rädd. Tänkte att jag 

säkert skulle få mardrömmar i natt.” 

 

”Jag skulle gärna läsa boken.” 
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Vad var det bästa (enligt läraren)? 

”Filmens olika teman var spännande att öppna upp diskussioner kring och den 

magiska scenografin väckte barnens fantasi. Det blev en stämningsfull 

upplevelse för eleverna, där miljön tillät tankar och frågor att uttryckas fritt.” 

 

”Det blev en gemensam upplevelse för både oss och eleverna eftersom ingen 

av oss hade läst boken eller sett filmen tidigare. Ibland är det bra att inte vara 

helt genomplanerad och i stället våga vara lite impulsiv. Skulle det bli pannkaka 

lär vi oss något av det också.” 

 

”Jag uppskattade verkligen att ha en direkt kontakt med biografföreståndaren. 

Det är alltid bra att involvera olika yrkesroller och barnen fick ett sådant fint 

välkomnande av henne på biografen.” 

 

Var det något som fungerade mindre bra? 

Att barn blev rädda och lämnade salongen är inte nödvändigtvis något negativt, 

men det är viktigt att en vuxen kan ta hand om deras oro och gärna direkt ta 

samtalet kring vad som är läskigt och varför. Även barnen som blivit rädda var 

med under filmsamtalet efteråt och bidrog med sina tankar och känslor. 

 

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! 

 

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 

 

Bilder och text: Sanna Svanberg, Filminstitutet 

 

 

 

 

 

 

 

 


