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Ge era elever möjlighet till eget konstnärligt skapande genom att analysera film och göra egna filmer!

Under en workshop får eleverna tillsammans med filmpedagog en grundkurs i filmanalys samt en introduktion i praktiskt 
filmskapande med iPads. Eleverna får arbeta, både med teori och praktiska övningar, med filmen som konstform. De får 
analysera och tolka filmens språk, teknik och berättande utifrån ett konstnärligt perspektiv.

Med hjälp av professionella filmpedagoger kliver eleverna själva kliva in i rollen som filmskapare. Eleverna fördjupar sina 
kunskaper kring filmskapande genom att skriva manus, filma och redigera korta scener utifrån projektets film och tema. 
Workshopen avslutas med en gemensam filmvisning där eleverna får se varandras filmer/scener.

Eleverna ser filmen H is for Happiness som utspelar sig i Australien och dialogen är på engelska. Temat på workshop är 
livsfrågor, vänskap och utanförskap. Denna film passar utmärkt för att ta upp diskussioner om identitet, jämlikhet, solidarie-
tet, vad innebär det att vara en bra kamrat, hur kommer det sig att Candice och Douglas uppfattas som annorlunda, hur 
kan man göra för att alla får vara med och ingen känner sig utanför?

Klassen ser en filmen på egen hand, innan workshop. Till filmen finns lärarhandledning.

H IS FOR HAPPINESS
Candice, en 12-årig tjej, har förlorat sin lillasyster och försöker få tillbaka glädjen i den sorgedrabbade familjen. Inget är 
sig likt sedan systerns död och mammans depression. I skolan får hon en ny vän. Tillsammans försöker de med gränslös 
optimism och fantasi få Candice mamma och pappa glada igen.

En film av John Sheedy.
Medverkande: Miriam Margolyes, Daisy Axon, Alessandra Tognini m.fl.
Iran. 98 min. Tal: engelska Text: svenska
Rek. fr. åk 4

PRAKTISK INFORMATION
Tidsåtgång: Film 98 minuter (innan filmpedagogen är på plats) och en skoldag för workshop.
Plats: Filmen ses i skolans egna lokaler. Visningsmöjligheter på VoD behövs. 
Pris: Filmpedagog + filmhyra 5500:-, resor och boende kan tillkomma.

KONTAKTPERSONER FOKUSFILM/FILMCENTRUM
Nina Rahm/nina@filmcentrum.se 070 767 44 50

SKAPANDE SKOLA: 
KONSTNÄRLIGT SKAPANDE & LIVSFRÅGOR


