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VÄLJ SENAST

DECEMBER

FEM ARGUMENT FÖR SKOLBIO FRÅN SVENSKA 
FILMINSTITUTET
• Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra 

• Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en 
tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga 
människors vardag 

• Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel 
som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan 
att tänka kritiskt 

• Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till 
samtal i vitt skilda ämnen 

• Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på 
den lokala biografen och låter dem ta del av vårt 
gemensamma kulturarv

Vårt syfte med skolbio är att erbjuda ett rikt urval av film och 
fördjupa arbetet med öppenhet och mångfald. Vi strävar efter att 
filmerna vi erbjuder ska kunna vara en utgångspunkt för samtal 
om olika livsfrågor. 

ÅRSKURS 5 OCH 7
Skolbioutbudet för årskurs 5 och 7 under vårterminen består 
av tretton filmer från tio olika länder. I filmerna finns minst tio 
språk representerade och sju av filmerna har regisserats av 
kvinnor. Bland filmerna finns både spelfilmer och dokumentärer. 

De flesta av vårens filmer har en filmhandledning som är ett 
bra stöd hela vägen från valet av film fram till samtal om filmen 
och efterarbete. Förutom specifika filmhandledningar erbjuder 
vi även mer generellt filmpedagogiskt stöd, vi ger gärna tips och 
råd kring för- och efterarbete.

FILMFESTIVAL FÖR ÅRSKURS 9
Mer information om utbudet för årskurs 9 kommer separat.

ATT VÄLJA FILM
Vi vill uppmana er pedagoger att göra filmvalet tillsammans 
med eleverna. Vare sig eleverna själva får välja mellan några 
filmer eller om valet görs av vuxna så blir filmupplevelsen 
bättre om det är förankrat hos eleverna. Man kan även använda 
filmvalet som en demokratiprocess.

GEMENSAMT SKOLBIOSEMINARIUM 
- för alla skolor som har skolbioavtal
Under vecka 7 (14-18 februari.) 15:00-17:00, Dieselverkstaden. 
Datum och gäst kommer meddelas när bokningen öppnar den 
15 december.

Skolbioseminariet kommer att ledas av en person med stor 
kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och film. Målet 
är att skolbioseminariet ska vara inspirerande för alla som 
arbetar med att sprida filmens magiska kraft till unga människor. 
Vi återkommer med namn på den som ska leda seminariet.

Anmälan till skolbioseminariet sker i samband med bokningen 
som öppnar 15 december. 

Skolbio
VÅRTERMINEN 2022
FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN KLASS
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Kulturhuset Dieselverkstaden, november 2021. Med reservation för 
ändringar Bild framsida: Från filmen Kokong

OM FILMERNA
Rekommendationer och filmurvalet görs av Katarina Weidhagen och Martin Hansen 
Frost, Kulturhuset Dieselverkstaden.

MOBILFRI SKOLBIO FÖR ALLA
Vi behåller succén från 2020 att ha mobilfri skolbio, fri från 
störande skärmljus och distraktioner. Därför behöver vi alla 
skolors hjälp att samla in mobiler vid entrén till Filmstaden eller 
om ni pedagoger väljer att samla in dem i förväg. Tillsammans 
hjälps vi åt göra filmupplevelsen till den bästa tänkbara!

TIPS!
Håll utkik efter våra inspirerande ”Samtal Om” i Nacka 
konsthall under våren en 2022. Vi tar upp aktuella ämnen och 
bjuder in spännande gäster till samtal.

ÖNSKEMÅL
19 november till 3 december på bokakulturnacka.se 

BOKA TIDER
15 december till 21 januari på bokakulturnacka.se

VIKTIGT
Om ni har någon särskild veckodag eller specifika datum för tex 
Prao mm som gör det svårt för er att gå på skolbio, är det bra 
om ni uppger det i önskemålsformuläret.

FRÅGOR
Katarina Weidhagen: 
katarina.weidhagen@nacka.se 070-431 78 72 

Avtal/web Martin Hansen Frost: 
martin.hansen-frost@nacka.se 070-431 95 31 

Allmänna frågor: 
boka@dieselverkstaden.se 
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Rekommendation: Finns det något som är mer aktuellt för mänsk-
ligheten? Hur och varför blev Greta världsberömd? Att se hennes 
ärliga krav på vuxna att ta ansvar och handla. En stark film som 
verkligen får en att tänka efter kring vad som är viktigt.

Följ Greta från tiden som ensam demonstrant på Mynttorget 
till hon spände blicken i världens ledare och frågade ”How dare 
you?”

I augusti 2018 inleder 15-åriga Greta Thunberg sin skolstrejk för 
klimatet. Frågan hon ställer till vuxenvärlden: Om inte ni bryr er 
om min framtid på planeten, varför ska jag då bry mig om min 
framtid i skolan? Inom bara några månader växer hennes strejk 
till en världsomspännande rörelse.

Greta, en fåordig tonåring med diagnos inom autismspektrat, är 
nu en världsberömd miljöaktivist. 

Press 
 ” Det är ytterst sällsynt att en dokumentär gör mig så här rörd. 
Förbannad, yster, uttråkad, irriterad – ja, allt det där brukar före-
komma, men inte rörd. Nå, antalet fällda tårar per minut är natur-
ligtvis inget bevis för kvalitet men det visar ändå att filmen handlar 
om mer än bara klimataktivisten Greta.” – SVT 2020

”Man fastnar också för Gretas intelligens och ganska svarta humor. 
Hur perfektionistisk hon är när hon skriver sina retoriskt suveräna 
tal. Med vilken distans hon hånskrattar åt nättrollens kommentarer 
om henne. Och hon tar lugnare på mordhoten än föräldrarna. Men 
Greta kan inte hålla skenet uppe hela tiden. Under färden över 
Atlanten bryter hon ihop. Tycker att miljökampen är ett för stort 
ansvar. Vill bara åka hem. Ha vanliga rutiner.” – Aftonbladet 2020

Medverkande
Manus: Nathan Grossman
Foto: Nathan Grossman
Producent: Fredrik Heinig, Cecilia Nessen
Klippning: Hanna Lejonqvist, Charlotte Landelius
Skådespelare: Greta Thunberg, Svante Thunberg, Malena Ern-
man, António Guterres, Arnold Schwarzenegger mfl
Musik: Rebekka Karijord, Jon Ekstrand
Talat språk: svenska, engelska
Text: svensk

Foto: TirArt

GRETA  – DOKUMENTÄR
REGI: NATHAN GROSSMAN

SVERIGE 2020

LÄNGD 101 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7 • HANDLEDNING FINNS
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Rekommendation: En dokumentär med många kvaliteter som 
gör den sevärd för alla från mellanstadiet och uppåt. Intelligent 
berättat, vackra animationer och vuxna som ser och lyssnar på 
barnen. En rörande varm och hoppfull berättelse sprungen ur en 
allvarlig värld.

Filmarna Aaron och Amanda Kopps ursprungliga tanke var att 
göra en dokumentärfilm om barnen i barnhemmet New Life 
Homes i eSwatini, (tidigare Swaziland). Men när de började 
arbetet med filmen insåg de att de här barnen kunde skapa sin 
egen berättelse. Så det var istället det som hände, tio av barnen 
i åldrarna 9-12 år skapade karaktären Liyana och skickade iväg 
henne på ett äventyr. Till deras hjälp hade de Gcina Mhlophe, 
storyteller från Sydafrika.

Barnens berättelse illusteraras i fina och spännande animationer, 
som varvas med den dokumentära ramberättelsen som även 
den utspelar sig i ett vidunderligt landskap. Barnen skapar den 
spännande sagan tillsammans och resultatet innehåller både
mörka stråk, mod och hopp. Med minnesvärd bildmagi rörs 
våra hjärtan av den spännande och inspirerande berättelse om 
den modiga Liyana. 

Press
”Cut between moments at the orphan home, the children’s narra-
tion of the story they’re writing and Mhlophe and Coker’s anima-
tion, the Kopps weave a powerful, coherent tale. There’s balance 
between the narratives: The kids share Liyana’s adventure with 

eagerness and empathy, with animation artist Coker’s lush visuals 
bringing their ideas to life.” LA Times

Medverkande
Foto: Aaron Kopp 
Producent: Davis Coombe, Sakheni Dlamini, Daniel Junge m.fl. 
Klippning: Davis Coombe, Aaron Kopp
Medverkande: Gcina Mhlophe med flera.
Animation: Shofela Coker, Stefan Nadelman
Musik: Philip Miller 
Talat språk: engelska, zulu

LIYANA – DOKUMENTÄR
REGI: AARON KOPP, AMANDA KOPP

ESWATINI (SWAZILAND)/QATAR/USA 2017

LÄNGD 77  MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 5 • HANDLEDNING FINNS

Bild: Swedish Film/ Shofela Coker
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Rekommendation: Genom Barnhemmet i Kabul får vi en inblick i 
hur det är att vara barn och växa upp i Afghanistan. Filmen bygger 
på dagböcker och berättar om verkliga händelser. I de starkaste 
känslorna brister barnen ut i sång, ett fint filmiskt grepp.

Barnhemmet är ett engagerande drama som på ett lättsamt 
sätt lyckas berätta en omtumlande historia. Berättelsen utspelar 
sig i Afghanistan i slutet av 1980-talet och i fokus står 15-årige 
Qodrat som bor på gatorna i Kabul. Han älskar Bollywood-film 
och dagdrömmer om sina favoritscener. En dag åker Qodrat 
fast när han säljer biobiljetter på svarta marknaden och hamnar 
tillsammans med andra pojkar på ett barnhem. Här får vi följa 
pojkarnas liv och öden och kommer dem närmare in på livet. 
Att hamna på barnhem visar sig vara något positivt.  Vi får en 
inblick i deras vardag och drömmar och de musikaliska inslagen 
i filmen känns befriande.

Den politiska situationen är instabil i Afghanistan och Qodrat 
och hans vänner på barnhemmet måste försvara sitt ”hem”.

Filmen är gjord av en ung afghansk kvinnlig regissör och hon har 
baserat sin berättelse på en väns dagböcker.

Filmhandledningen är viktig att arbeta med och är försedd med 
filmklipp.

Press 
”Sadat har samlat ett internationellt, rutinerat och övervägande 
kvinnligt team, och har en fin hand med barnskådespelarna som 
genomgående står för trovärdiga insatser.” – FLM 2021

”There’s a purity to all of the young men’s actions and reactions, 
even the misunderstood bullies, that Sadat treasures and shares 
with the viewer.” – LA Times 2021

Medverkande
Producent: Katja Adomeit 
Klippning: Alexandra Strauss
Skådespelare: Quodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, 
Anwar Hashimi, Masihullah Feraji, Hasibullah Rasooli
Talat språk: Dari, ryska, hindi, urdu
Text: svensk

Foto: © Virginie Surdej

BARNHEMMET – SPELFILM 
REGI: SHAHRBANOO SADAT

AFGHANISTAN/DANMARK/FRANKRIKE/TYSKLAND/LUXEMBOURG 
2020

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7 • HANDLEDNING FINNS
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Rekommendation: En annorlunda fotbollsfilm där det handlar om 
vad som händer när man inte vinner? Hur tacklar man alla känslor 
som väller upp; besvikelser, motgångar, ilska, förtvivlan men också 
lycka, glädje och kärlek? För vems skull tävlar man?

Vänskap, flört, spänning, segrar och förluster – Norway Cup är 
en av världens största fotbollsturneringar för barn och unga. 
Och här sätts de unga på prov - även utanför fotbollsplanen. 
Här möts lag från hela världen och delar segerglädje eller 
besvikelse över förluster.

Dokumentären följer några ungdomar från 13 till 14 år som 
Anna från Norge, Fred från Brasilien, Khalidi från USA, Yu från 
Kina och Afnan från Palestina. De har tränat hårt ett helt år 
hemma under Sunnmøres berg, eller på vardagsrumsgolvet i 
Palestina eller i Brasiliens hetta.  Alla brottas de med olika fråge-
ställningar, oavsett om det är relationen till en krävande förälder, 
pirrigheten över att träffa nya kompisar eller hur man hanterar 
ett missat straffskott på mål, men de har alla kärleken till fot-
bollen gemensamt.

Vi följer dem hemifrån hela vägen fram till Cupfinal i Norge och 
Cupfest genom enkla och svåra matcher, inför orättvisa domare, 
stränga föräldrar, nya vänner och kanske en flirt!

En rörande feelgoodfilm om glädjeämnen, sammanhållning, sor-
ger och upplevelser. En film även för den som inte gillar fotboll.

Press 
” Det kan göra ont på så många sätt, men dagen efter är det 
avslutningsfest – och då är de flesta glada igen. ”Kids Cup” är en 
ovanligt engagerande dokumentär.” –  VG 2021 (reds. översätt-
ning) 

Medverkande
Foto: Håvard Fossum, Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir, Line 
Hatland, Viggo Knudsen, Tore Vollan
Producent: Ingvil Giske, Mari Monrad Vistven
Klippning: Matti Näränen, Katja Pällijeff, Mari Monrad Vistven
Musik: Kate Havnevik
Talat språk: norska, portugisiska, engelska, kinesiska, arabiska. 
Text: svensk

Foto: Medieoperatørene / Euforia

KIDS CUP – DOKUMENTÄR
REGI: LINE HATLAND

NORGE 2021

LÄNGD 89 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7 • GENERELL HANDLEDNING
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Rekommendation: En stark film om barns engagemang för 
rättvisa och empati. Om barnens mod att våga hjälpa varandra i 
krig. Filmen är tillägnad alla som flydde, de som hjälpte och de som 
aldrig kom tillbaka.

Andra världskriget, december 1942. Barnen Sarah och Daniel 
är judar och ska deporteras från Norge. De gömmer sig i käl-
laren hos en familj där det finns två barn i samma ålder, Otto 
och Gerda. När föräldrarna blir avslöjade och bortförda av 
polisen finns barnen kvar i huset. Otto och Gerda förstår att 
de nu måste hjälpa sina nya vänner och genom snötunga sko-
gar flyr de fyra barnen undan de tyska soldaterna med målet 
att komma till Sverige. Det blir en flykt på liv och död. Under 
färden möter de människor som vill hjälpa dem. Men vem kan 
de egentligen lita på? Hur mycket risk är vi beredda att våga ta 
för att hjälpa en annan människa? 

Press 
”Är det möjligt att göra en spännande krigsfilm för barn utan att 
det blir alltför naivt eller alltför skrämmande? Jo, om man gör det 
på allvar… I slutändan känner jag att Flykten över gränsen är 
svaret på årets jakt efter en julfilm med själ och hjärta. En film 
impregnerad av gemenskap och uppoffrande medmänsklighet.” – 
Svenska YLE 2020

” Det är en gedigen film som är genremedveten och pratar oväntat 
vuxet med en ung publik utan att tumma alldeles för mycket på 
sin thrillerambition.” – Nöjesguiden 2020

Medverkande
Manus: Maja Lunde, Espen Torkildsen
Foto: John-Erling H. Fredriksen 
Producent: Cornelia Boysen
Klippning: Jon Endre Mørk
Skådespelare: Anna Sofie Skarholt, Bianca Ghilardi Hellsten, 
Bo Linquist-Ellingsen, Samson Steine 
Musik: Stein Berge Svendsen
Talat språk: norska
Text: svensk

Foto: MAIPO / NORDISK FILM

FLYKTEN ÖVER GRÄNSEN – SPELFILM 
REGI: JOHANNE HELGELAND 

NORGE 2020

LÄNGD 96 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7 • HANDLEDNING FINNS

     



9

Rekommendation: Khorshid är tillägnad världens 152 miljoner 
barnarbetare. I verkligheten finns inga exakta uppgifter på hur 
många barn som tvingas avstå från skola och utbildning för att 
arbeta. Gripande, spännande och välgjort, en fröjd att se!

Iran har en lång och rik filmtradition och därför är det extra 
spännande när en så välgjord och spännande film som Khorshid 
når Sverige. Med enklare jobb och småbrott kämpar 12-årige 
Ali och hans vänner för att överleva och försörja sina familjer. 
När han anförtros hemligheten om en gömd skatt begravd i 
underjorden väcks hoppet om en bättre tillvaro. Men vägen dit 
är allt annat än okomplicerad. Ljus och mörker följs oskiljaktigt åt.

Khorshid var Irans Oscarsbidrag 2021 och är både en varm och 
humoristisk thriller, med mörka undertoner och ett hjärtskä-
rande patos. Flera av de unga skådespelarna kommer direkt från 
gatan och huvudrollsinnehavaren Rouhollah Zamani har prisbe-
lönats för sin insats. Regissören vill med filmen väcka medveten-
het och en vilja till förändring, så att vi tillsammans kan avskaffa 
barnarbete världen över.

Filmen och läroplanen går utmärkt att använda som komplette-
rande läromedel i samhällskunskap och svenska för årskurs 7-9.

Press 
”Det hela är elegant gjort med ett konturskarpt foto från ett 
annars avsides Iran, där vissa grupper (här afghaner) riskerar att 
deklasseras särskilt.” SvD

”Om Charles Dickens, Steven Spielberg och Vittorio De Sica hade 
fösts ihop för att göra film tillsammans hade deras kompromiss 
hamnat någonstans här.” DN

Medverkande
Manus: Nima Javidi, Majid Majidi
Foto: Hooman Behmanesh
Producent: Amir Banan, Majid Majidi
Klippning: Hassan Hassandoost
Skådespelare: Roohollah Zamani, Shamila,Shirzad, Abolfazl Shirzad, 
Mani Ghafouri, T,annaz Tabatabaei, Javad Ezati, Ali Nassirian mfl.
Musik: Ramin Kousha
Talat språk: persiska
Text: svensk

Foto:  Smorgasbord Picture House

KHORSHID  – SPELFILM
REGI: MAJID MAJIDI

IRAN 2020

LÄNGD 99 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7 • HANDLEDNING FINNS
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Rekommendation: En poetisk och väldigt känslig beskrivning av en 
ung människas sökande efter sin identitet och sin första kärlek. De 
vuxna finns i bakgrunden och det är systrarna Nora och Jule vi mest 
lär känna. En dag i skolan får de prova att själva vara förälder.

Fjortonåriga Nora kommer aldrig att glömma den här alldeles 
för varma sommaren. 

Hon bor i Berlin och omgiven av olikartade människor från 
skilda kulturer och bakgrunder närmar hon sig vuxenlivet. 
Hon får sin första mens, blir kär i en annan tjej, lär sig att stå 
upp för sig själv och får sitt hjärta krossat för första gången. 
Sommaren tar slut men för Nora blir ingenting sig likt igen.

Press 
“Urzendowsky is very good as part of a young and vivid cast and 
the extended dreamy scenes with nothing much happening – or 
perhaps everything happening – are well managed. The film 
conforms to the coming-of-age template in that romance is fol-
lowed or superseded by friendship and maturing personal growth. 
Urzendowsky keeps it all together.” – The Guardian 2020

Medverkande
Manus: Leonie Krippendorff
Foto: Martin Neumeyer
Producent: Jost Hering
Klippning: Emma Gräf
Skådespelare: Lena Urzendowsky, Lena Klenke, Jella Haase
Musik: Maya Postepski
Talat språk: tyska 
Text: svensk

Foto: Salzgeber

KOKONG – SPELFILM
REGI: LEONIE KRIPPENDORFF

TYSKLAND 2020

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7 • HANDLEDNING FINNS
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Rekommendation: En slags science-fiction-komedi om Una och 
hennes morfar. Mystiska saker händer i huset och Una utforskar 
andra galaxer och rymdvarelser. Hon är fast besluten att hitta sin 
morfar och befria honom från Cassiopejas makt. Ska hon lyckas?

Filmen börjar i yttre rymden, där en farkost färdas snabbt mot 
jorden. Parallellt ser vi en ung flicka framför ett dataspel av äldre 
modell. En mansröst ropar att hon måste sluta spela för hon 
ska sova så hon orkar upp till skolan. Farkosten kraschar och 
ödelägger hela huset. Flickan vaknar upp på marken och ser 
sin pappa ligga helt stilla en bit bort. Hon ser även en märklig 
varelse och en robot innan hon blir medvetslös. På filmduken 
läser vi texten ”30 år senare” och förstår att vi befinner oss i ett 
nytt hus byggt på samma plats fast långt senare.

Una är intresserad av rymden och spanar ofta i sin stjärnkikare. 
Hon bor med sin familj i ett hus som står på samma grund som 
mammans barndomshem som exploderade för 30 år sedan. 

Una har svårt att få vänner och är mest med sin morfar som 
har en experimentverkstad i husets källare. Strax innan Unas 
elvaårsdag rövas morfadern bort och hennes mamma blir 
allvarligt sjuk. 

Una hittar en ”alien-robot” KD ZTX DP-11 i källaren och för-
står då att hennes morfar är en utomjording. Una och roboten, 
Dodo, har mindre än 24 timmar på sig för att rädda morfar. 

Deras uppdrag leder till en ny vänskap, och den rationella 
Dodo lär sig vad känslor är. 
En skruvad sci-fi-komedi som tar upp existentiella frågor. Störst 
av allt är kärleken.

Lärarhandledningen och utbildningsmaterialet är framtaget 
av Rymdstyrelsen 

Medverkande
Manus: Pavlica Bajsic, Irena Krcelic, Branko Ruzic
Foto: Sven Pepeonik
Producent: Darija Kulenovic Gudan, Marina Andree Skop
Klippning: Marina Andree Skop
Skådespelare: Lana Hranjec, Nils Ole Oftebro, Petra Polnisová
Musik: Stein Berge Svendsen
Talat språk: kroatiska 
Text: svensk

MIN MORFAR ÄR EN UTOMJORDING – SPELFILM
REGI: RAŽEN ŽARKOVIĆ, MARINA ANDREE ŠKOP

KROATIEN, LUXEMBURG, NORGE, TJECKIEN, SLOVAKIEN, SLOVENIEN, 
BOSNIEN-HERCEGOVINA 2019

LÄNGD 75  MINUTER 

LÄMPLIG FÖR ÅK 5 • HANDLEDNING FINNS

  

Foto: Studio Dim
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Rekommendation: Underbar rollprestation av barnskådespelaren 
som gör Kirsi. En fortfarande aktuell och träffsäker skildring av vad 
det innebär att ha en förälder som inte kan språket. Vi får följa 
Kirsis resa till den finska kultururen och språket som är en del av 
henne.

Kid Svensk är en film om föräldrauppror, uppvaknad sexualitet, 
och att växa upp som svensk tjej med finska rötter. Sommaren 
1984 åker 12-åriga Kirsi Ruotsalainen, eller Kid Svensk som hon 
kallar sig, mot sin vilja till Finland med sin mamma. 

Med på resan är mammans väninna och hennes tonårige son. 
Det blir en resa som väcker starka känslor. Den tvingar dem alla 
att konfronteras med sina rötter och kulminerar i en hyllning 
till det svenskfinska.

Filmen behandlar svårigheten i att hitta en balans mellan det 
finska och det svenska vad gäller språk som identitet, och väcker 
frågor om kulturell tillhörighet samt kopplingen mellan etnicitet 
och klass. Filmen erbjuder en ingång till att diskutera den 
svenskfinska minoritetens historia och erfarenheter, men även 
generella frågor kring migration till Sverige idag. Idag är finska 
näst största språket i Sverige.

Skolan ansvarar för att varje elev ska få kunskaper om de natio-
nella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefin-
nar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. Skolan 
ansvarar även för att elever ”genom ett historiskt perspektiv” 

kan ”utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför 
framtiden”.

Till filmen finns extra handledningsmaterial med utgångspunkt i 
de nationella minoriteterna.

Medverkande
Manus: Nanna Huolman
Foto: Rauno Ronkainen
Producent: Helen Ahlsson
Klippning: Malin Lindström
Skådespelare: Mia Saarinen, Jim Rautiainen, Milka Ahlroth, Mari 
Rantasila, Mats Blomgren, Ralph Carlsson m fl.
Musik: Jukka Rintamäki
Talat språk: finska och svenska 
Text: svensk

Bild: FilmCentrum

KID SVENSK – KLASSIKER
REGI: NANNA HUOLMAN

SVERIGE/FINLAND 2007

LÄNGD 87  MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 7 • HANDLEDNING FINNS
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Rekommendation: Trots starka känslor och dramatik behåller fil-
men en välbehövlig, lite kylig distans till ämnet. Sanna Lenken väljer 
ett språk som är rakt och enkelt med mycket humor. 

Stella är precis på väg in i den spännande, men också så skräm-
mande, tonårstiden. Hennes storasyster Katja är en riktig talang 
inom konståkning. Stella gör allt för att försöka likna sin syster och 
på så sätt få lite mer uppmärksamhet av sina upptagna föräldrar. 
Men Stella upptäcker att det är något som inte stämmer med Katja.

När Stella konfronterar Katja tvingas hon in i en härva av ut-
pressning, manipulation och lögner av sin syster. Stella blir rädd 
att det ska få förödande konsekvenser för familjen om hemlig-
heten uppdagas. 

Min lilla syster handlar om kampen att bli sedd, inte vara bort-
glömd eller i skuggan av ett annat syskon. Det är oftast lättast 
att välja den identitet där man blir lättast älskad. Här finns också 
ett starkt hopp, om ett barn som söker hjälp och får hjälp. 
En längtan att bli älskad. 

Filmen vann Kristallbjörnen 2015.Regissören, Sanna Lenken har 
Sanna Lenken har också bland annat skrivit och regisserat regis-
serat serien ”Den tunna blå linjen”.

Press 
”Strålande skådespelar insatser av Rebecka Josephson som lil-
lasyster Stella och Amy  Deasismont (artisten Amy Diamond) som 
stora syster Katja.” Dagens Nyheter

”Amy Deasismont och Rebecka Josephson samspelar på ett maka-
löst trovärdigt sätt i rollerna som de två systrarna. Det är svårt att 
tro att de inte vuxit upp tillsammans på riktigt när man ser deras 
röda hårlockar falla in i varandra där de ligger bredvid varandra och 
skrattar med hela kroppen.” Kulturbloggen

Kom ihåg att använda handledningen i samband med 
skolbiobesöket!

Medverkande
Manus: Sanna Lenken
Foto: Moritz Schultheiß
Producent: Annika Rogell
Klippning: Hanna Lejonqvist
Skådespelare: Rebecka Josephson, Amy Deasismont, 
Annika Hallin och Henrik Norlén
Musik: Per Störby Jutbring
Talat språk: svenska

MIN LILLA SYSTER  – SPELFILM 
REGI: SANNA LENKEN

SVERIGE 2015

LÄNGD 95 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7 • HANDLEDNING FINNS

Foto: Ola Kjelbye
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Rekommendation: En välgjord spelfilm i naturvetenskapens och 
forskningens tecken, ibland lite absurd fast på ett roligt sätt. 
Jims fina relation med sin pappa står i kontrast till Emmas kalla 
föräldrar. Filmen är både galen och fantasifull.

Jim, 11 år,  är nyinflyttad i stan och måste delta i en vetenskaps-
tävling med sin nya klasskamrat Emma. Jim, som likt sin pappa 
brinner för rymden, övertygar Emma om att de i hemlighet ska 
bygga en riktig luftballong och snart växer deras projekt till en 
långt mer svindlande expedition än de från början föreställt sig. 

Jims pappa är helt uppslukad av sitt eget rymdprojekt, men när 
det visar sig att han har gett upp, blir Jim ännu mer övertygad 
om att genomföra sin luftballongfärd och visa att ingenting är 
omöjligt.

Press 
Nominerad till Bästa barnfilm på BUFF 2021.

“There is a lot to love in Spaceboy, and thankfully, the ending is just 
as bizarre and contemplative as the rest of the film. It leaves you 
with much to think about when the credits roll ... Powered by an 
80s-style synth soundtrack, stellar acting from the child leads and 
a narrative that oozes warmth and comfort, Spaceboy is an eye-
popping indie delight.” – Josh at the Movies 2021

Medverkande
Manus: Eusebio Larrea, Olivier Pairoux
Foto: Thomas Rentier
Producent: Annabella Nezri
Klippning: Maarten Janssens
Skådespelare: Peter Van den Begin, Jean-Benoît Ugeux, Yannick 
Renier m.fl.
Musik: The Penelopes
Talat språk: franska
Text: svenska

Foto: Kwassa Films

SPACEBOY – SPELFILM
REGI: OLIVIER PAIROUX 

BELGIEN 2021

LÄNGD 100 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 • HANDLEDNING FINNS
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Rekommendation: Rocca förändrar världen är en rejäl portion 
feelgood som är lika viktig och allvarlig som den är rolig och livs-
bejakande. Rocca har lånat många drag av Pippi Långstrump och 
ibland uppstår befriande komiska lösningar och situationer.

Ria Ottilie Clementine Cäsa Alva - ROCCA i kortform - är 
smart, orädd och redo att förändra världen! Och vi får möta en 
nutida, punkig Pippi Långstrump. Rocca är elva år och lever inte 
riktigt som de andra barnen i skolan. 

Medan hennes pappa är astronaut och tittar ner på henne från 
rymden, ska Rocca bo hos mormor och börja skolan för första 
gången i sitt liv. Hur ska det gå? Men när mormor hamnar på 
sjukhus måste Rocca bo ensam med sin ekorre - men ett barn 
kan väl inte klara sig själv? 

Det är inga problem för Rocca, hon möter världen med ett 
leende och tar bättre hand om sig än många av de vuxna hon 
möter i filmen. I skolan sticker hennes sorglösa, modiga och 
anarkistiska livsstil ut. Oformad av normer och oskrivna regler 
vågar hon ifrågasätta det rådande, enformiga och stela som hon 
tycker är orättvist och fel. ”Att oroa sig hjälper ingen”, säger 
Rocca.

Hon tar hand om den minsta ekorren, konfronterar mobbare 
och samtalar med hemlösa vuxna som andra skyr som pesten. 
Under tiden försöker hon också vinna sin mormors hjärta. 
Inget hindrar Rocca.

En bra film med stort underhållningsvärde.

Vem bestämmer vad som är ”normalt”?  Vad händer med dem 
som går emot det?

Medverkande
Manus: Hilly Martinek, idé: Astrid Lindgren
Foto: Torsten Breuer
Producent: Steffi Ackermann, Tobias Rosen, Heike Wiehle-Timm
Klippning: Jan Ruschke
Skådespelare: Luna Maxeiner, Caspar Fischer-Ortmann, Barbara 
Sukowa, Fahri Yardim
Musik: Annette Focks
Talat språk: tyska
Text: svensk

ROCCA FÖRÄNDRAR VÄRLDEN  – SPELFILM
REGI: KATJA BENRATH 

TYSKLAND 2019

LÄNGD 101 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 OCH 7  • HANDLEDNING FINNS

     

Foto: Gordon Timpen /Warner Bros
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Rekommendation: En sällsynt film med många bottnar, om två 
generationer som möts. Vi får först se mormor Stine ta hand om 
barnbarnet Romy, men med tiden blir det tvärtom då mormor 
blir mer och mer dement. Filmen har rakt igenom en kärleksfull 
humoristisk underton.

Prisvinnande Romys salong är en varm, ärlig och jordnära be-
rättelse om 10-åriga Romy som ställs inför livets stora frågor. 
När hennes ensamstående mamma måste jobba extra för att 
få ekonomin att gå ihop tvingas Romy vara hos sin mormor 
Stine. Mormor är hårfrisörska med egen salong och blir inte 
direkt eld och lågor över att ha sitt barnbarn hos sig på efter-
middagarna. 

Men snart börjar mormors begynnande Alzheimer att förändra 
deras relation, istället för att mormor passar Romy får Romy se 
efter mormor. Bandet mellan mormor och barnbarn växer sig 
starkare i takt med att Stines förvirring ökar. 

Men situationen blir snart ohållbar och Romy bestämmer sig 
för att ge mormor det hon allra helst vill - besöka sitt älskade 
barndomsland, Danmark, dit dom rymmer. 

En underbar scen är när mormor badar naken i havet som hon 
längtat så mycket efter.

Press 
” Ved å skildre dette gjennom et barns skarpe blikk, så blir dette en 
varm og vemodig film som forklarer godt, og gir vesentlig innsikt i 
noe som veldig mange familier går gjennom.” – NRK P3 2020

Medverkande
Manus: Tamara Bos
Foto: Melle van Essen
Producent: Eefje Smulders
Klippning: Sander Vos
Skådespelare: Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar, 
Guido Pollemans
Musik: Jacob Meijer, Alexander Reumers
Talat språk: holländska
Text: svensk

Foto: Melle van Essen

ROMYS SALONG – SPELFILM
REGI: MISCHA KAMP

NEDERLÄNDERNA, TYSKLAND 2019

LÄNGD 90 MINUTER

LÄMPLIG FÖR ÅRSKURS 5 • HANDLEDNING FINNS
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15
BOKNING

DECEMBER

VÅR PEDAGOGISKA VERKSAMHET FÖR SKOLOR BESTÅR AV:

• Ett dansäventyr med ”VIVA dans och teater” för 
förskoleklass

• Visning och verkstad i Nacka konsthall för åk 2 
• Kulturhistoriska vandringar för åk 3 
• Verkstad i Olle Nymans ateljéer för åk4

Vår verksamhet leds av professionella pedagoger, konstnärer 
och guider. Elevernas personliga uttryck och arbetet för 
öppenhet och mångfald är alltid i fokus hos oss på Kulturhuset 
Dieselverkstaden.

ÖNSKEMÅL KULTURHISTORISK VANDRING
De klasser som ska gå kulturhistoriska vandringar under våren 
2022 (åk 3) har fyra områden att välja på. Varje skola väljer den/
de vandringar man vill gå, i samma formulär som man önskar 
vilken skolbiofilm man vill se. 

Välj vandring för årskurs 3 mellan 19 november och 3 
december. Ni kan välja vandringar i följande områden:

• Nacka kvarn och Hellasgården
• Boo
• Saltsjöbaden 
• Finnboda

BOKA PEDAGOGISK VERKSAMHET
Bokningen öppnar på bokakulturnacka.se den 15 december 
2021 och stänger den 21 januari 2022.
 
ÖNSKEMÅL OCH IDÉER
Ni är alltid välkomna att vända er till oss med frågor, idéer 
eller önskemål om konstnärliga projekt/verkstäder med mera. 
Det gäller även projekt som inte ingår i skolans löpande avtal, 
exempelvis inom ramen för skapande skola.  

FRÅGOR
Anna Olin
annaeva.olin@nacka.se eller 070-431 96 02 

Martin Hansen Frost
martin.hansen-frost@nacka.se eller 070-431 95 31 

VARMT VÄLKOMMEN  MED DIN KLASS

Pedagogisk 
verksamhet 
VÅRTERMINEN 2022

17



18

Foto: Annica Roos

ETT DANSÄVENTYR
Målgrupp: Förskoleklass
Längd: 60 minuter, två tillfällen
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Nu erbjuder vi alla förskoleklasser ”Ett dansäventyr”. 
En danspedagog från ”VIVA dans och teater” möter klassen 
vid två tillfällen, 60 minuter per gång. 

Tillsammans får barnen möjlighet att utforska sin kreativitet, 
nyfikenhet, rörelseförmåga och samhörighetskänsla. Med hjälp 
av dans och rörelse hamnar klassen i en fantasivärld.

Pedagogen leder gruppen i dansrörelser och improvisation 
och tillsammans med barnen skapas världen de dansar i.
Dansäventyret bygger på lekfullhet och rörelseglädje och 
handlar om att uttrycka känslor, idéer och tankar med kroppen.

Barnen får en liten uppgift att göra mellan första och andra 
tillfället.

Foto: Annica Roos

VISNING OCH VERKSTAD
I NACKA KONSTHALL
Målgrupp: Åk 2 
Tid: 75 minuter 
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!
Barn och ungdomar är nyfikna och har inga förutfattade 
meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara den 
nyfikenheten och använda vår konsthall för gemensamma upp-
levelser och samtal. Konst väcker frågor.

I Nacka konsthall möter klassen konst på ett lustfyllt sätt och 
utforskar aktuell utställning tillsammans med en konstpedagog. 
Här får eleverna utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera 
över och ta ställning till olika frågor.

I verkstaden får eleverna själva skapa. Då konsthallen visar fler-
talet utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget men 
är alltid anpassat för åldersgruppen. Verkstaden avslutas med 
reflektion kring upplevelsen i konsthallen.
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VERKSTAD I OLLE 
NYMANS ATELJÉER
Målgrupp: Åk 4
Tid: 120 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Utforska ditt kreativa formspråk!
I vacker, historisk miljö får eleverna möjlighet att fördjupa sig 
i Olle Nymans konstnärskap för att sedan utforska sitt eget 
kreativa formspråk. 

Först får klassen en visning av Olle Nymans gamla ateljé med 
konstnärens collage, målningar och skulpturer. Här stimuleras 
elevernas kreativitet och nyfikenhet. I nya ateljén får de sedan, 
inspirerade av Olle Nymans verk, gestalta sin upplevelse och 
sina kunskaper i en skapande uppgift.

Foto: Annica Roos

Känn historiens vingslag!

Upptäck och utforska kända och okända platser och låt en kun-
nig guide berätta och levandegöra hur livet i Nacka såg 
ut förr. 

Den historiska beskrivningen av området ger fördjupade 
kunskaper både av dåtid och nutid och genom ett historiskt 
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och 
också för andras historia och situation. 
Genom att ta del av den kulturhistoriska vandringen får eleverna 
historiska referenser och kunskaper om närområdet.

Välj den vandring som passar er bäst!

Nacka kvarn & Hellasgården 
I anslutning till kvarngårdsområdet, med resterna av hus och 
kvarnar, berättar guiden om brukssamhället som grundades 
redan under Gustav Vasas tid. Du får också höra om husförhö-
ren, barnens levnadsvillkor i äldre tider, Karl den XII:s kulknapp 
och mycket mer.

Boo
Boo är ett område som har varit bebott länge. 
Den här vandringen bjuder på kunskap om bl.a. Boo gård, Bag-
genstäket- Sveriges äldsta farled, det stora nordiska kriget och 
Slaget vid Stäket. Ni passerar Skogsö naturreservat och ser 
Skogsömonumentet på håll.

Saltsjöbaden
Saltsjöbaden har en anrik historia med starka kopplingar 
till familjen Wallenberg och Kooperativa Förbundet. Under 
vandringen får ni bl.a. lära er mer om hur Saltsjöbaden kom till, 
Saltsjöbanan, Sjuvillorna, Sveriges äldsta elverk, Grand Hotel, 
kallbadhusen och Grünewaldvillan.
  
Finnboda & Danviken
Finnboda, idag ett spännande bostadsområde men under mer 
än 100 år en av Stockholms största och mest betydelsefulla 
arbetsplatser. Här låg tidigare ett beckbruk och därefter Stock-
holms största varv.
Ni får en inblick i hur livet såg ut i Finnboda förr och hur områ-
det utvecklats under åren.

KULTURHISTORISK VANDRING
Målgrupp: Åk 3 
Tid: 60-90 minuter
Antal deltagare: En klass, ca 25 elever

Foto: Nacka lokalhistoriska arkiv Foto: Nadja Ekman
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