
Prismas digitala filmpass
Inloggningsinstruktioner och inspirationsguide



Kom igång med Prismas digitala filmpass 
Du behöver  
1. din värdekod 
2. en dator, surfplatta eller smartphone 

Så här gör du 
A). Gå in på drakenfilm.se i din webbläsare 

B). Klicka på Prismas digitala filmpass - skola (du kan behöva scrolla lite). 
Du kan skapa ditt konto från den 12 oktober men filmer och workshops är tillgängliga från 
den 19 oktober. 

C). Registrera dina uppgifter. 
Ange din e-postadress, välj ett lösenord och skriv in din värdekod i kampanjkodsfältet. 
Glöm inte vilken e-postadress och lösenord du valt, du behöver dessa uppgifter när du 
loggar in nästa gång. 

D). Nu är du inne! 
Här hittar du de filmer och digitala workshops som ingår i Prismas digitala filmpass. Alla 
filmer är tillgängliga från den 19 oktober, du kan använda ditt konto till och med den 1 
november. 

Ditt konto är personligt 
Observera att värdekoden och ditt konto är personligt och rättigheterna gäller för de elev-
er och den undervisning du som pedagog vanligtvis bedriver. Det går bra att beställa fler 
digitala filmpass på goteborgfilmfestival.se/prisma-skola  

Nästa gång du vill logga in 
Gå till drakenfilm.se och klicka på Logga in högst upp till höger på sidan. Använd de in-
loggningsuppgifter du registrerade när du loggade in första gången. 

Tekniska krav  
För att kunna använda Prismas digitala filmpass räcker det att du har en vanlig dator eller 
surfplatta med internetuppkoppling. Prismas digitala filmpass är kompatibelt med Apple 
TV och Chromecast. 

Problem? 
Kontakt@drakenfilm.se 
Tel 031-339 30 00 

Online 19 okt – 1 nov 2020 



Planera undervisningen
I Prismas digitala filmpass ingår sex filmer och tio workshops. De är tillgängliga mellan 19 
oktober och 1 november 2020. På kommande sidor kan du läsa mer om de olika filmerna 
och workshopsen. Men du är kanske redan nu nyfiken på att se några klipp från filmerna? 

Filmtrailers

Filmbonanza för knattar

Ett kortfilmspaket för förskolan och förskoleklass. Passar 
också perfekt som inspiration för äldre klasser som vill 
lära sig att animera. 

Ett exempel på filmer som ingår är The Elephant and the 
Bicycle: 
https://www.youtube.com/watch?v=YukBT-0MrhE

Agaton Sax och Byköpings gästabud
Det finns ingen trailer. Men filmen är Sveriges första ani-
merade långfilm - ett stycke filmhistoria!

H Is for Happiness
https://www.youtube.com/watch?v=ABQuDGPLMQo 

Isblommans hemlighet
Filmen är dubbad till svenska, även om trailern är på 
danska. https://www.youtube.com/watch?v=22lJHdjD-
6Wk&list=PL3YMUt9YcV-I6eJyo6jA3QE47n0shoFPN&in-
dex=3&t=0s 

Rek. från: 5 år
Svenskt tal

Rek. från: 5 år
Dubbad till svenska

Rek. från: 11 år
Engelskt tal, svensk text.

Rek. från: 3 år
Utan dialog

Tito och fåglarna
https://www.youtube.com/watch?v=s0MQOjPk_9c 

Rek. från: 7 år
Svenskt tal

Långt upp i norr
https://www.youtube.com/watch?v=pW7JDw2Qimo

Rek. från: 9 år
Franskt tal, svensk text



Arrangera er egen Prisma filmfestival på skolan
Med Prismas digitala filmpass har du allt du behöver för att arrangera en filmfestival på 
skolan tillsammans med dina elever.  

Kombinera film med digitala workshops 
Det är flera filmkunskapsworkshops som ingår i ditt digitala filmpass; animation med stop 
motion, lär dig skriva skräckfilmsmanus och tips och tricks när du gör din egen film. Ett 
sätt att lägga upp undervisningen är att kombinera en spelfilm med en digital workshop.

Här är några förslag:

Skräckfilmsmanus + Tito och fåglarna 
Tito och fåglarna är inte en skräckfilm, men det finns vissa läskiga inslag. Se filmen, diskutera hur 
filmskaparna gjorde för att det skulle bli läskigt. Välj ut en scen som var extra stark och se den om 
igen några gånger - vad händer med bilden, vad händer med ljudet, vad händer med dialogen?

Se den digitala workshopen Lär dig skriva skräckfilmsmanus och försök sen själva! 

Animera mera! 
Filmbonanza för knattar, Isblommans hemlighet och Långt upp i norr är alla animerade filmer. Titta 
på dom som inspiration och på workshopen Lär dig stop motion och försök sen att göra er egen 
animerade film. 

Stuntfilma 
I spelfilmen H is for Happiness är det många känslor i rullning. Vi får se glädje, sorg och lite ac-
tion. Men hur får man egentligen en scen att till exempel kännas fartfylld eller humoristisk? Är det 
vinklarna, skådespeleriet eller är det ljudet? Eller är det kanske en kombination av allt? Kolla in 
workshopen Kreativ skärmtid - filmskapartips i tre delar och försök sen att göra en film där någon 
blir jagad. Hur gör man för att scenen skall kännas spännande och så där riktigt härligt nervpirran-
de? Kan du också få samma scen att istället kännas humoristisk och tokig? Vad gör du annorlun-
da? Testa och se! 

Recensera filmen 
Vad tyckte ni om filmen? När man recenserar en film berättar man vad man tyckte om den. Men för 
att de som inte har sett filmen ska förstå recensionen får man också berätta lite om vad den hand-
lar om. För att en recension ska bli bra gäller det att kunna förklara varför man tyckte något bra 
eller dåligt. Andra saker man kan ta upp i en recension är vilken genre filmen är, om den påminner 
om en annan film du har sett och på vilket sätt den påminner, du kan berätta om en specifik scen 
som berörde dig mest och varför den gjorde det. Du kan också gå in på musik, ljud och helhetsupp-
levelsen av filmen. Lycka till! 

Gör er egen filmklappa 
I det digitala filmpasset ingår en workshop som beskriver hur ni kan tillverka egna filmklappa. Per-
fekt att ha när ni skall spela in egna filmer! 



Tips på hur ni kan göra festival på skolan
Några av de digitala workshopsen är inspirationsvideor kring hur ni kan 
göra när ni arrangerar er filmfestival; bygg en filmkepskoja – festivalens 
mest unika biograf, tillverka en egen snacksskål, stajla med skyltar och bil-
jetter och gör en egen filmram.  

Invigning
När vi på Göteborg Film Festival arrangerar filmfestivaler brukar vi alltid välja en film som 
är som vi inviger festivalen med. Invigningsvisningen brukar också vara lite extra glittrig 
med tal, något festligt att dricka och snittar. Dessutom brukar vi lägga ut en röd matta 
och ha en fotovägg där alla gäster får fota sig när de kommer till invigningen. Hur skall ni 
inviga er filmfestival?  

Presentation av film 
Innan varje filmvisning brukar någon från Göteborg Film Festival programgrupp presen-
tera filmen. Ofta är det personen som valt att filmen skall visas på festivalen som håller i 
presentationen. Vid presentationen berättar hen om vem som har gjort den, när den gjor-
des och om man vet någon spännande fakta om filmen. Turas om att presentera filmerna 
på er festival! 

Bli en äkta filmnörd 
Är man en äkta filmnörd försöker man se filmer från så många länder i världen som möj-
ligt. Kommer det ut en ny film med ens favoritregissör laddar man upp inför premiären 
med att se ALLA regissörens tidigare filmer. Är det en re-make av en film som gjorts tidi-
gare, kanske man passar på att se alla (såklart) av de tidigare filmerna. Hur kan ni ladda 
som äkta filmnördar? Och glöm inte, en äkta filmnörd vågar tycka att en film är bra fastän 
alla andra inte gillar den. 

Pynt
Man skall inte underskatta pynt när det är filmfestival. Finns det något sätt ni kan göra 
det extra festligt i skolan? 

Festivalavslutning 
Er filmfestival på skolan avslutas väl med att visa alla de filmer som eleverna själva har 
gjort? Kanske arrangerar ni en egen prisgala? Hade filmerna visats på Prisma kan vi lova 
att ni hade fått pris allihop. 

Tipsa oss! 
Antagligen har ni fler idéer på hur ni kan göra er festival extra festlig på er skola! Hör 
gärna av er med vad ni har hittat på, vi är jättenyfikna! Skriv gärna och berätta till 
erika.olsson@goteborgfilmfestival.se 



Nyhet!
Prismas digitala filmpass

Filmbonanza för knattar
I detta färgsprakande och fartfyllda kortfilmsmaraton mö-
ter du bland annat ett träd med ett par röda skor, hör en 
björn sjunga för full hals och träffar en elefant som dröm-
mer om att köpa en cykel. En härlig filmstund för de yngsta 
filmälskarna.

I paket ingår filmerna: A Lynx in the Town 7 min, Black & White 6 min, The 
Bird and The Bees 5 min, In a Cage 6 min, The Elephant and the  Bicycle 9 
min och One, Two, Tree 7 min.

Agaton Sax och Byköpings gästabud
Sveriges första animerade långfilm om hur två brotts-
lingar, som flytt ur fängelset och jagas av kommissarie 
Lispington på Scotland Yard, försöker stjäla privatde-
tektiven Agaton Sax datamaskin med dess ovärderliga 
information om all världens brottslighet. 

H Is for Happiness
Med gränslös optimism och aldrig sinande energi försöker 
12-åriga Candice lappa ihop sin trasiga familj. Sedan lillasys-
terns tragiska bortgång har inget varit sig likt. Tillsammans 
med sin nyfunna vän bestämmer sig Candice att förmå hen-
nes nära och kära att hitta tillbaka till glädjen i livet. H Is for 
Happiness är ett färgstarkt familjedrama som engagerar och 
berör med sin kvicka humor och underbara värme.

Isblommans hemlighet
Sedan många år har morfar roat ärtorna genom att uppen-
bara isblomman för dem på sin cirkus. Barnbarnets största 
önskan är att själv bli en lika stor trollkarl, men hans själv-
förtroende vacklar. När hans morfar slutligen introducerar 
honom i trolleriets konster får det oanade konsekvenser.

Rek. från: 5 år
Längd: 78 min
Regi: Stig Lasseby 
Ursprungsland: Sverige

Rek. från: 5 år
Dubbad till svenska
Längd: 27 min
Regi: Jacob Ley
Ursprungsland: Danmark

Rek. från: 11 år
Engelskt tal, svensk text.
Längd: 98 min
Regi: John Sheedy
Ursprungsland: Australien

Rek. från: 3 år
Utan dialog
Längd: 40 min

Eftersom alla inte har möjlighet att se film på biograf 
har vi i år tagit fram Prismas digitala filmpass  där du 
får tillgång till filmworkshops och filmer online. Med 
hjälp av våra inspirerande guider och spännande fil-
mer så kan du fixa din egen filmfestival hemma eller 
på skolan. Kanske gör du ett eget festivalprogram 
med invigning, pyjamasvisning, stop motion-anime-
ring och en riktigt härlig scenografi? 

Digitalt filmpass till privatperson
På drakenfilm.se finns det möjlighet att köpa digitalt film-
pass för privatpersoner från den 19:e oktober. Pris 69 kr.

Digitalt filmpass till skola och förskola
Du som är kultursamordnare kan köpa så många digitala 
filmpass du vill. Du får då koder som du kan distribuera till 
pedagoger i kommunen. Du bokar filmpassen på goteborg-
filmfestival.se/prisma-skola. Ett pass gäller för en pedagog/
klass och innehåller institutionella rättigheter så att filmerna 
kan visas i klassrummet eller på fritids. Pris 200 kr.

I Prismas digitala filmpass ingår 6 filmer och 10 workshops.
I det digitala filmpasset för privatpersoner ingår också ett 
urval av streamingtjänsten Draken Films bästa barn- och 
ungdomsfilmer. 

19 oktober – 1 november

Det här ingår i

Filmer



Tito och fåglarna
Tito älskar att hjälpa sin pappa med hans uppfinningar, 
men när ett experiment går snett bestämmer hans mamma 
att han inte längre får bo hos pappan. En epidemi bryter ut 
och människor insjuknar snabbt. Tito förstår att pappans 
uppfinning är det enda som kan rädda världen från att gå 
under. Tito och fåglarna är en underbart vackert animerad 
saga om hur vänskap, hopp och mod kan rädda oss från 
det allra värsta.

Rek. från: 7 år
Svenskt tal
Längd: 74 min
Regi: Gabriel Bitar, André 
Catoto, Gustavo Steinberg
Ursprungsland: Brasilien

Digitala workshops

Kan inte du komma till filmfestivalen får film-
festivalen komma till dig. Vi uppfinner och skapar 
ordentligt med festivalfeeling där du är. I vårt 
digitala filmpass ingår följande workshops.

Filmworkshops
Kreativ skärmtid – filmskapartips i tre delar 
Presenteras av Länsförsäkringar
Få roliga, inspirerande och kreativa tips om vad du kan göra 
med din kamera eller iPad. Perfekt för dig som vill lära dig 
att göra film och dessutom sätta guldkant på dem. 

Lär dig stop motion
Har du funderat på hur man till exempel kan få ett mynt, en 
lerfigur eller en leksak, att röra på sig och få ett eget liv på 
film? Inga problem! I Prismas stop-motion-workshop får du 
massor av tips på hur du kan bli en mästare på att animera. 

Lär dig skriva skräckfilmsmanus
Presenteras av Stadsbiblioteket i Göteborg 
Vill du lära dig skriva så det ryser i kroppen och så att hjär-
tat slår dubbla slag av fasa! Välkommen på workshop i att 
skriva manus för kortfilm på tema skräck. Passar dig 10 - 14 
år. Deltagande på egen risk…  

Skapa din egen filmfestival
Kepskojan 
Titta på film själv eller med en kompis under en filt är väl 
mysigt? Med en kepskoja blir det extra mysigt och bekvämt, 
i sängen, soffan eller under bordet.

Snackskålen
Visste du att vi har ätit popcorn i jättemånga år på biografer? 
Men varför äter vi egentligen just popcorn när vi tittar på 
film? Det ska vi få lära oss! Självklart kommer tips på hur 
du skapar din perfekta snackskål för popcorn eller annat 
mumsigt till filmvisningen. 

Skyltar & Biljetter 
På en filmfestival ska man såklart ha biljetter och smarta 
skyltar som berättar vilken film som visas och vart man kan 
sitta. Vi skapar våra alldeles egna skyltar och biljetter som 
gör hemmafestivalen till en riktig pangkväll.

Filmklappan 
Visste du att man använder något som heter filmklappa 
för att kunna få ihop både ljud och bild i en film? Det är en 
himla bra grej, låt oss bygga en egen! Det blir extra kul att 
klappa igång filmen, och så kan du använda den när du vill 
spela in en egen film, bra va!

Filmramen 
Pynt är kul och viktigt. Tänk om man kunde förvandla en 
TV-skärm, mobil eller läsplatta till en alldeles egen bioduk? 
Vi testar!

Långt upp i norr
Sasha längtar efter sin morfar Oloukine, som fortfarande 
inte kommit hem från sin senaste expedition vid Nordpolen. 
Hon bestämmer sig för att följa i sin morfars spår norrut i 
hopp om att hitta hans berömda skepp. Ett spännande och 
färgstarkt äventyr där hoppet och vädrets makter spelar 
några av de största rollerna.

Rek. från: 10 år
Språk: Franska, svensk text
Längd: 82 min
Regi: Rémi Chayé
Ursprungsland: Frankrike


