Om Kunskapsmedia
Kunskapsmedia AB är ett mediaföretag som producerar och distribuerar
utbildningsprogram på video/dvd/TV till bland annat AV/Mediacentraler, skolor,
företag, förvaltningar och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka attityder samt engagera och stimulera
inlärning av ny kunskap.
Har du tips på ﬁlmer vi borde köpa in eller producera?
Kontakta oss på info@kunskapsmedia.se
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet i samband med visning av
programmet.

Ballerinagrodan

Kunskapsmedia AB
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Ballerinagrodan
Speltid:
Skolår
Ämne:
Produktion:
Svensk distribution:
Leverans info:
Film nr:

Ur Läroplanen för Grundskolan, ämnet svenska
4 minuter
F-3 (Från 4 år)
Kortﬁlm/ Bild
© Röda Roboten Animation 2005
Kunskapsmedia 2006
svenskt tal
1096

Skönlitteraturen, ﬁlmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, ﬁlm och teater hjälper
människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, ﬁlm
och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och
för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis
rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter
skönlitteratur, ﬁlm och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära
mönster och förebilder.

Programmets innehåll

Diskussionfrågor

På en sten i skogen sitter en klumpig groda vars högsta dröm är att få stå på scen som
ballerina. Det här är grodans egen berättelse om den dagen då drömmen var nära att gå i
uppfyllelse.

-

En tecknad musikﬁlm för barn. Filmen har visats på ett ﬂertal ﬁlmfestivaler:

Festivalvisningar i Sverige:
BUFF, Malmö, 2006
Göteborg Film Festival, Göteborg, 2006
Luleå ﬁlmfestival, Luleå, 2005
Umeå ﬁlmfestival, Umeå, 2005

Festivalvisningar internationellt:

-

Interﬁlm, Tyskland, 2005
London Film Festival, Storbritannien, 2005

Syfte/inlärningsmål
-

att presentera en ﬁlm om en liten groda som har en stor dröm
att verka till en diskussion kring hur man når sina drömmar
att visa vad man kan göra för att stärka självkänslan

Mål att uppnå efter genomgången grundskola
Elevens skall bl.a. i ämnen Bild & Svenska:
– kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara,
– ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former,
– kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande

Vad hade Ballerinagrodan för dröm?
Varför tror du att Ballerinagrodan inte vågade stå på scen?
Vad tycker du att han skulle kunna ha gjort för att uppnå sin dröm att stå på scen?
Hur kan man hjälpa sina vänner för att stötta dem att nå sina drömmar?
Vad tycker du var bra med ﬁlmen? Varför?
Är det svårt att göra en ﬁlm? Hur gör man en ﬁlm?
Vad kan man berätta med ﬁlm?
Varför är ﬁlm ett bra uttryckssätt för många barn?
Gör din egen ﬁlm! Rita och skriv en berättelse om något du tycker är viktigt eller intressant.
Börja med ett manus innan du börjar teckna. Du kan sedan välja att presentera den i valfri
form av t.ex. ﬁlm, teckningar, utställning, hemsida eller liknande för klassen. Arbeta gärna i
grupp.
Hör av dig till din AV/Mediacentral som har resurser (teknik, kunskap, material) för detta
arbete.

Vill du veta mer?
-

http://lankskafferiet.skolutveckling.se – Myndigheten för skolutveckling har en webbsida
med länkar du kan använda i skolarbetet.
www.sﬁ.se – Filminstitutets webbplats för ﬁlm i Sverige.
www.multimedia.skolverket.se - Multiemdiabyrån har olika resurser för bl.a. Film och
Mediekunskap
www.rodaroboten.se – Produktionsbolaget som producerat ﬁlmen har bilder & annan
information kring ﬁlmen.

