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Berätta
- tala, skriva, teckna, filma

Utbildningsfilm för skolan

Att vara serietecknare

Hur vi gjorde en fantasyfilm

Hur är det att teckna serier och arbeta som serietecknare? Det får
man veta i denna inspirerande film om att skriva och teckna serier
i Sverige. I filmen möter du både verksamma serietecknare och
lärare från Serieskolan i Malmö. Tecknarna delar tips och tankar
angående själva tecknandet, och de berättar även var de finner
sin inspiration och motivation till serierna.

Den här filmen visar hur ett gäng unga kompisar tillsammans gjorde
en två timmar lång fantasyfilm utan budget. Följ med bakom kulisserna och hör dem berätta hur de arbetade med allt från manus,
regi, foto, kostym till koreografi. Här ges praktiska råd med tips om
val av inspelningsplats, scenografi, kläder eller att förbereda stridsscener. Allt serveras med en smittande entusiasm och skicklighet!

Hur ser de olika tecknarna i filmen på kreativa processer? Kan
serier påverka samhället?

Till filmen ingår filmarnas spelfilm "Fiende" som extramaterial till
"Hur vi gjorde en fantasyfilm".

Utbildningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Utbildningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox 2016
Produktionsland: Sverige 2016

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox 2015
Produktionsland: Sverige 2015

Från: åk 5 till gymnasiet

Längd: 18 min

Från: 13 år och uppåt

Längd: 23 min

Ämne: Svenska, bild

Språk: Svenska med valbar svensk text

Ämne: Svenska, bild, slöjd

Språk: Svenska

Åren med Obama - orden, talen

Barack Obama är en av världens bästa talare. Se kroppsspråket
och hör exempel från några av hans mest berömda tal. Följ hans
skrivprocess och arbetet bakom kulisserna. Talen är alla resultatet
av en minutiös planering. Hur förbereder han sig och vad kan vi
lära av det?
Filmen rekommenderas för högstadiet och gymnasiet för muntlig
framställning och retorik i ämnena svenska och engelska, samt
som en orientering i amerikansk politik, i ämnet samhällskunskap.
Utbildningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Muntligt berättande i Marrakech

Hajj Ahmed Ezzarghanis yrke är att berätta historier. Det har han
gjort i 55 år. Han är en av de sista i en lång tradition av muntligt
berättande. I Marocko har traditionen funnits i mer än 1000 år.
Förr fanns det två eller tre historieberättare i varje stad. Yrket har
utövats av män och nu är det inga kvar. Men Hajj undervisar nu
unga studenter, både kvinnor och män, i konsten att berätta för
att traditionen ska leva vidare.
Finns andra exempel på muntligt berättande i historien?
Utbildningsfilm som finns strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox 2017
Produktionsland: USA 2017

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox 2015
Produktionsland: Marocko 2015

Från: 13 år och uppåt

Längd: 51 min

Från: 13 år

Längd: 25 min

Ämne: Svenska, engelska,
samhällskunskap

Språk: Engelska med valbar svensk
text

Ämne: Svenska

Språk: Marockansk arabiska med
valbar svensk text

Prova utbildningsfilmer fritt i en månad

Stärk elevernas förmåga att berätta
Stimulera elevers lust att skapa och uttrycka sig i tal,
text, bild, eller till och med via film. Med den fantastiska filmen Liyana kan du ge inspiration att skapa en egen
saga i klassen. Obamas tal och förberedelser kan ge en
insikt och ökad lust att arbeta fram ett eget tal. När
eleverna tränar sin förmåga att formulera egna åsikter
ökar chansen att de blir aktiva deltagare i vårt demokratiska samhälle även som vuxna. Att själv få skapa

Liyana

enskilt eller tillsammans med andra utvecklar språket,
självkänslan och den egna identiteten.
Estetiska uttrycksformer och textproduktion kan till och
med bli en språngbräda till ökad motivation i skolan.
Allra bäst kan det bli när ett lärande med innehåll och
olika arbetsformer samspelar och blir en helhet.
Den som är trygg med att uttrycka sig blir ofta harmonisk!

Sjöwall Wahlöö - berättelsen om ett brott

Bra handledning med separata delar för lärare/elever

Swaziland. I en trollbindande dokumentär skapar barnhemsbarn
en egen gemensam saga, som blir en animerad film. Ledsagade av
en författare på besök, skapar barnen en berättelse som är snarlik deras egen verklighet. Sagan handlar om den modiga flickan
Liyana som ger sig av för att rädda sina bortrövade småbröder.
Liyana har precis som barnen i klassen sorgliga minnen i bagaget.
I deras saga finns mörka stråk men också mod och hopp, som stärker deras självklänsla. Rekommenderas från åk 5.

Skriv deckare – inspireras av Per Wahlöö och Maj Sjöwall, som
blev internationellt kända med sin nyskapande deckarserie. För
hur föddes den moderna deckaren och hur samarbetade paret
i skrivandet? Författarnas sätt att skriva i en realistisk tradition
och utgå från polisernas vardagsarbete, med ett samhällskritiskt
perspektiv, var nytt för genren.
Tips – i filmens handledning finns förslag till fördjupande övningar
om att skriva deckare i klassen.

Dokumentär och animerad film - strömmande på Film och Skola samt på dvd.

FAKTA

Utbildningsfilm som finns strömmande på Film och Skola.

FAKTA

Bolag: Rushlake Media GMBH

Produktionsland: Swaziland/Qatar/
USA 2017

Ansvarig utgivare:
Ann Nordström

Svensk distribution: © Cinebox 2018
Produktionsland: Sverige 2015

Från: åk 5 upp till gymnasiet

Längd: 54 min

Från: 13 år t.o.m. gymnasiet

Längd: 58 min

Ämne: Svenska, bild

Språk: Engelska zulu med valbar
svensk text

Ämne: Svenska

Språk: Svenska med valbar svensk text

Tre spelfilmer
8 Mile - passar gymnasiet
Eminem spelar huvudrollen i filmen, där rapmusiken tar
stor plats. Handledningen tipsar om språket i hiphopen;
rim, rytm och flöde och jämför med Shakespeare.
Ruby Sparks - passar högstadiet/gymnasiet
När den oerfarne författaren Calvins skrivkramp äntligen
bryts finns plötsligt hans kvinnliga karaktär i verkligheten
och det han skriver verkar också hända på riktigt...
The King´s Speech - passar högstadiet/gymnasiet
Om att förbereda och hålla tal för en stor publik trots stamning och talängslan förknippad med det.

Spelfilmerna fungerar utmärkt i ämnet svenska/engelska och ingår i Swedish Film Licens.
Läs mer om licensen på www.swedishfilm.se

Lärarhandledningar finns på: www.filmochskola.se eller hos din AV-central
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sätt att beställa
•

Abonnera på Film och Skola
(strömmande)

•

Önska filmerna via din AVmediacentral (strömmande)

•

Beställ dvd genom att kontakta
info@filmochskola.se *

* Be om lärarhandledningar när du beställer dvd

Svenska utbildningsfilmen "Att vara serietecknare"

Det här är Film och Skola
Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst för strömmande utbildningsfilm och spelfilm för skolan. Med ett klick når lärare tusentals filmer
samt lärarhandledningar i olika skolämnen, för alla åldrar. Film och Skola
fungerar på olika plattformar, oavsett om du sitter vid en dator, läsplatta eller
mobiltelefon. Lärare kan dela med sig av filmtips och ta del av ämneskollegors
tips om skolfilmer.
Besök www.filmochskola.se för att prova fritt en månad.

En strömmande helhetslösning med:
•
•
•
•
•

fritt en månad!

Strömmande film
direkt i klassrummet

1000-tals utbildnings- och spelfilmer
Kvalitativa utbildningsfilmer från etablerade varumärken
Spelfilmer från de stora bolagen och särskilt utvalda festivalfilmer
Lärarhandledningar kopplade till läroplanen
Temasidor som gör det lättare att hitta film inom specifika undervisningsområden

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Få filmtips på vår Facebooksida och dela gärna
med dig av hur du har arbetat med filmerna i din
undervisning.

www.filmochskola.se

Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • info@filmochskola.se www.filmochskola.se

