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Odd är ett ägg 

Ursprung: Norge 2017   
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Om Filmhandledningen 

Denna filmhandledning är tänkt att användas 

som inspiration och stöd vid ett filmsamtal. 

De teman som tas upp är förslag på 

frågeställningar och diskussioner. Du väljer 

själv vad du vill och hinner ta upp med din 

klass samt vad som är relevant och intressant 

för just dina elever. 

Inför biobesöket 

Berätta gärna för eleverna hur ett biobesök 

går till. För de yngsta kan det vara bra att 

känna till att de kommer sitta i en salong med 

andra barn och att det är viktigt att de håller 

ihop med sin egen grupp. Det kan även vara 

bra att känna till att lamporna kommer att 

vara släckta och att ljudet kan vara högt. 

 

Före och efter filmen 

Två av kortfilmerna är animerade. Testa att 

göra egna stopmotion animationer med 

barnen. Ni kan animera teckningar, lera eller 

leksaker. Allt som behövs är en iPad och en 

stopmotion applikation. ”Stop motion studio” 

är en gratis app som kan laddas ner i 

Stockholm stad. 

 

I filmen ”Badväder” åker Maja och morfar på 

utflykt. Nästa gång ni ska på utflykt, ta med er 

en iPad och filma/fota det ni ser. Vilka djur 

kan ni filma/fota? Om ni vill visa vilken årstid 

det är för de som tittar på filmen, vad skulle ni 

kunna filma/fota för motiv? Om era föräldrar 

ska gissa var ni varit på utflykt, vilka 

ledtrådar kan ni filma/fota? O.s.v. 

 

Filmerna presenteras under titeln ”Vatten över 

huvudet”. Diskutera med barnen vad detta kan 

betyda. Rita egna bilder som till ordspråket. 

 

Prova en ”fotoskattjakt”. Låt barnen ge sig ut 

med iPad och fotografera cirklar, trianglar, 

röda saker, fyrkantiga saker, stora saker, små 

saker, saker som gör dem glada o.s.v. Ge dem 

ett uppdrag i taget och titta därefter på 

bilderna tillsammans. Diskutera vad ni ser på 

bilderna innan det är dags för nästa uppdrag.  

 

Tips! Barnen kan fotografera befintliga 

föremål eller arrangera motiven t.ex. lägga 

saker i en cirkel och fotografera av. 

 

Ringa in filmens handling 

Du kan tillsammans med dina elever närma 

dig filmens handling på flera olika sätt. Ett 

sätt är att ställa öppna frågor om karaktärer, 

händelser och nyckelscener. Ett annat sätt är 

att ni tillsammans i klassen ritar upp alla 

karaktärer med streckgubbar och kartlägger 

de olika karaktärernas relation till varandra 

med ord, teckningar och pilar. Hur känner de 

huvudpersonen? Hjälper de hen på något sätt? 

Ställer de till problem för hen? Vad har de 

olika karaktärerna för önskningar och 

drömmar? och så vidare. På så sätt kommer ni 

även åt filmens handling i stora drag.  
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Film 1 

Fisketur - handling 

I denna kortfilm följer vi en hungrig vit katt 

på fisketur. Katten använder en blå potta som 

båt. Katten fiskar upp olika föremål ur sjön. 

Men är det bara skräp? Några av föremålen 

förvandlas till en levande varelse som hjälper 

katten att fiska. Katten får en fisk på kroken 

och drar i fiskespöt så att båten välter. Som 

tur är har varelsen fångat en fisk i sin hatt.  

 

Runt sjön bor även en mängd andra djur och 

figurer. Kortfilmen slutar med att alla i 

skogen har fest.  

 

Filmen är baserad på boken ”Betty mitt i 

natten” av Lotta Geffenblad. 

 

 

Fisketur - frågor 

- Vem är det som är ute och fiskar? 

- Vad har katten för båt? 

- Var någonstans är katten och fiskar? 

- Hur ser skogen ut? 

- Är det dag eller natt? Varför tror ni 

det? 

- Vad hade katten för stövlar? Vilka 

djur gillade stövlarna? Varför då? 

- Vilka andra djur och figurer såg ni i 

skogen? 

- Vad gjorde de figurerna? 

- Vad fångar katten med sitt fiskespö? 

- Hur har sakerna hamnat i sjön? 

- Vad betyder skräp? 

- Vad händer med sakerna som katten 

fiskar upp? 

- Hur kan sakerna förvandlas till en 

varelse? 

- Varför tror ni att sakerna förvandlas 

till en figur? 

- Vad händer med katten, varelsen och 

båten på slutet? 

- Hur gör katten när hen räddar varelsen 

från vattnet? 

- Fångade de någon fisk? Hur då? 

- Hur slutade filmen? Varför tror ni att 

de dansade?  

- Hur kände sig katten i början av 

filmen? Hur kände sig katten i slutet 

av filmen? 

- Hur tror ni filmen var gjord? 

 

Tips! Om ni har avtal med 

sli.se/medioteket, titta även på 

”Astons stenar” och ”Prick och fläck 

på fläcken” . Två andra filmer av Uzi 

och Lotta Geffenblad. 

 

 
 
 
 

mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201756
mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202735
mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202735
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Film 2 

Badväder – handling 

Morfar och Maja åker tåg. De ska på utflykt. 

Under utflykten träffar de hästar och en katt 

som fångat en mus. De kikar på fiskar under 

vattnet med ett cyklop. Maja busar med 

morfar och lurar honom så han ramlar i 

vattnet. I slutet av filmen äter de picknick och 

konstaterar att de haft en mycket bra dag.  

 

 

Badväder – frågor 

- Vilka är det som ska på utflykt? 

- Vad betyder utflykt? 

- Vad åker de med för fordon? 

- Vad är det för årstid? Hur såg ni det i 

filmen? Solen sken, gröna växter, 

svala kläder, de ska bada m.m. 

- Vilka djur träffar de? Vad har katten i 

munnen? 

- Vilka bär hittar de? 

- Hur kan Maja se fiskarna under 

vattnet? Hur kan vi som tittar på 

filmen se under vattnet? 

- Vad händer med morfar när Maja ska 

bada? Varför ramlar han i vattnet? 

- ”Det är inte snällt att luras”, säger 

morfar. Hur lurar Maja honom? 

Varför är det inte snällt att luras? 

- Hur tror ni filmen var gjord? 

 

Tips! Om ni har avtal med 

sli.se/medioteket, titta även på 

”Kuap”. En animerad kortfilm om 

livet som grodyngel.  

 

 

Film 3 

Odd är ett ägg - handling 

Odd ligger i sin säng och oroar sig inför 

skoldagen. Hans huvud är ett ägg och Odd 

måste vara försiktig så att huvudet inte 

spricker. Han kan inte leka med de andra 

barnen och han känner sig ensam och ledsen.  

 

En dag träffar han Gun. Gun är ett bi, eller 

hon bär en bidräkt. Gun är rolig och modig 

och tillsammans med henne glömmer Odd 

bort att vara rädd.  

 

En dag kommer inte Gun till skolan. Odd 

bestämmer sig för att leta upp henne och tar 

med en burk honung. Han klättrar upp för en 

stege för att nå Gun. Plötsligt faller Odd till 

marken och ett kras hörs när huvudet spricker. 

Men under skalet har Odds huvud blivit 

hårdkokt, det kan bli så när man blir kär.  

 

Filmen är baserad på boken ”Odd är ett ägg” 

av Lisa Aisato. 

 

mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203707
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Odd är ett ägg – frågor 

I början av filmen ser vi Odd ligga i sin säng. 

- Vad tror ni Odd tänker?  

- Varför är han orolig för skolan? 

- Hur tror ni Odd känner sig? Varför? 

- Varför är Odd rädd? Vad skulle kunna 

hända om Odds huvud spricker tror 

ni? 

- Hur beter sig Odd mot de andra 

barnen i skolan? Hur beter sig barnen 

mot Odd? 

- En dag träffar han Gun. Hur träffas 

de? 

- Vem är Gun? Varför har hon en 

bidräkt? 

- Hur beter sig Odd när han är 

tillsammans med Gun? 

- Vad händer när Odd ska lämna 

honungen till Gun? 

- Vad händer när Odds huvud spricker?  

- Vad betyder det att Odds huvud blivit 

hårdkokt? Hur blir ett ägg hårdkokt? 

- ”Det kan bli så när man blir kär”, 

säger Odd. Vad menar han med det? 

Vad betyder det att vara kär? 

- I början av filmen är Odd rädd. Vad 

innebär det att känna sig rädd? Hur 

känns det i kroppen? 

- När Odd träffar Gun vågar han 

plötsligt testa en massa saker. Man 

skulle kunna säga att Odd blir modig. 

Vad betyder modig? Hur känns det i 

kroppen när man är modig? Kan man 

vara rädd och modig samtidigt? Hur 

då? 

 

Tips! Om ni har avtal med sli.se/medioteket, 

titta även på ”Pirret” (fr. 5 år) och ”Trollvinter 

i Mumindalen”. Två andra filmer som berör 

identitet och rätten att få vara sig själv. 

Slutdiskussion 

Fanns det någon film som ni tyckte extra 

mycket om? Varför då? 

 

Fanns det någon film som ni inte tyckte om? 

Varför då? 

 

Fanns det någon personer/figurer som ni 

tyckte extra mycket om? Varför då? 

 

Fanns det någon personer/figurer i filmen ni 

inte tyckte om? Varför? 

 

Varför tror ni att filmskaparna har gjort de tre 

olika filmerna?

 

 

 

 

mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201231
mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203320
mailto:https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203320
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En filmhandledning från Medioteket av Elin Jönsson, elin.s.jonsson@stockholm.se 

 

För information och bokning av skolbio: stockholm.se/medioteket/skolbio 

Följ gärna Mediotekets arbete med film via Facebooksidan: Medioteket – film 

 

 

mailto:elin.s.jonsson@stockholm.se
http://www.stockholm.se/medioteket/skolbio
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