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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 bland teman och frågor vad du vill och 

hinner ta upp med din klass samt vad som är 

relevant och intressant för just dina elever att 

diskutera. 

Filmen och Lgr11 

Bild åk 1-3 

• Informativa bilder, till exempel 

läroboksbilder och hur de är 

utformade och fungerar. 

• (Historiska och) samtida bilder och 

vad bilderna berättar, till exempel 

dokumentära bilder från hemorten och 

konstbilder. 

 

Svenska åk 1-3 

• Texter som kombinerar ord och bild, 

till exempel film, spel och webb-

texter. 

• Ord, symboler och begrepp som 

används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. 
 

Samhällskunskap åk 1-3 

• Livsfrågor med betydelse för eleven, 

till exempel gott och ont, rätt och 

orätt, kamratskap, könsroller, 

jämställdhet och relationer. 

 

Före och efter filmen 

Analys av filmens affisch 

Ta hjälp av dokumentet Bildanalys filmaffisch 

som skickades ut via mail i samband med 

bokningsbekräftelsen. Diskutera vad eleverna 

tror att filmen kommer att handla om. 

Återkoppla gärna efter filmen, stämde 

elevernas tankar? 

Handling 

Ett ufo kraschlandar på landsbygden. En man 

blir vittne till det hela och snart skrivs det om 

det i media och hela trakten får ufo-feber. 

Bonden Boner ser en chans att tjäna pengar på 

att anlägga en temapark och skapa en show. 

Han hoppas att intäkterna ska täcka en ny 

uppgraderad skördetröska. Samtidigt har fåren 

på hans gård upptäckt en liten blå 

utomjording som gömmer sig i ladan. 

Vänskap uppstår mellan utomjordingen och 

fåret Shaun. Den senare tar på sig uppgiften 

att se till att utomjordingen kommer hem 

igen. De tar sig in till stan där den lille 

utomjordingen skapar totalt kaos i en 

matbutik innan de tar sig fram till platsen där 

hens farkost står. Hack i häl är en organisation 

som vill fånga in utomjordingen. De lyckas 

dessutom med detta men Shaun och hans vän 

gör sig fria och flyger tillsammans med 

vallhunden ut i rymden. När Shaun ska 

beställa pizza på rymdskeppet går något fel 

och hela farkosten kraschlandar. Allt hopp ser 

ut att vara ute. Bland alla vrakdelar hittar 

dock Shaun en sändare. Den ger svaga 

signaler men kanske kan den nå fram till 

utomjordingens föräldrar om de tar sig till en 

hög punkt? Samtidigt som Boner håller sin 
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show på en hemmabyggd scen kämpar fåren 

med att ta sändaren ända upp i högsta masten. 

Även den hemliga organisationen är på plats 

för att en gång för alla fånga utomjordingen. 

Filmen når sitt klimax när sändaren når fram, 

utomjordingens föräldrar landar på scenen 

och ledaren för den hemliga organisationen 

dessutom får upprättelse när hon får sitt 

barndomsminne bekräftat; utomjordingarna 

existerar. Publiken är i sin tur mycket nöjda 

med de otroliga ”specialeffekter” som de just 

bjudits på. Livet kan återgå till det normala på 

bondgården.  

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 som enkla figurer 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.  

 

Tema: Rymden och våra 
föreställningar 

 
Den allra första scenen i en film kallas anslag. 

I Farmageddon består anslaget av en 

förebådande stämning. Det är oväder med 

åska och blixtar och ett ljusfenomen uppstår 

på himlen. En ensam man med sin hund blir 

vittne till något ute i skogen- en främmande 

farkost som landar mitt framför honom.  

Vi som tittare får veta att en utomjording 

träder ut ur rymdskeppet, men vi får inte veta 

hur den ser ut.  

• Hur skildras varelsen om vi inte får se 

den? Kommer ni ihåg? Diskutera om 

det blir mer eller mindre spännande av 

att vi inte får se hur utomjordingen ser 

ut. 

• Anslaget är ofta bara några få minuter 

men ska ge en tydlig vink om vad hela 

filmen ska handla om. Vad får vi veta 

här om filmens handling i anslaget? 

Den lilla utomjordingen dyker upp på bonden 

Boners bondgård och blir först upptäckt av 

fåret Shaun.  

• Hur ser utomjordingen ut? Vilka 

färger har hen? Vad har hen för 

kropp? Har hen några armar? Ben? 
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Tycker ni att hen ser läskig eller gullig 

ut?  

• Finns det något särskilt sätt som 

utomjordingar brukar skildras på? Om 

ja, varför tror ni att de brukar se ut så, 

ingen vet väl egentligen hur 

utomjordingar ser ut eller om de ens 

finns? Tycker ni att denna 

utomjording ser ut som en ”typisk” 

utomjording? Motivera. 

• Vad har denna utomjording för 

egenskaper?  

 

Shaun vill hjälpa utomjordingen att ta sig 

tillbaka till sin farkost så de ger sig in till stan. 

Samtidigt planerar Boner att anlägga en 

nöjespark. Han har skickat in sin vallhund för 

att affischera. 

• Vad händer hunden i stan? Vad råkar 

hen ut för? 

 

Shaun och utomjordingen tar sig fram till 

platsen där farkosten står. Först är den osynlig 

men sedan blir den synlig. Väl inne förstår 

Shaun att den busiga lilla varelse han har 

framför sig inte är en fullvuxen utomjording 

utan ett barn. 

• Hur förstår Shaun detta? Hur skildras 

det i filmen? 

Att farkosten blivit synlig gör att även den 

hemliga organisationen får syn på farkosten. 

De beslagtar den och för den till sin hemliga 

bas, maskerad till en biltvätt. Vallhunden blir 

av misstag sövd inne i farkosten. När hen 

vaknar upp och träder ut på rampen inför alla 

 
1 Scenen referar till hur rymdforskningsbasen 

NASA i verkligheten har skickat upp en 

hemliga rymdforskare misstar de hunden för 

en rymdvarelse. 

• Hur beter sig människorna inför 

”rymdvarelsen”? 

• Människorna tar fram en bild på två 

nakna människor. Detta gör hunden 

generad. Varför tror ni att de gör så?1 

• NASA har skickat upp flera 

meddelanden till eventuella mottagare 

i rymden. Bland annat har de skickat 

upp 116 olika bilder för att beskriva 

livet på jorden. Det är ingen lätt 

uppgift att beskriva livet på jorden för 

någon som aldrig har varit här. Hur 

skulle ni göra? Diskutera i klassen. 

Vad är typiskt för livet på jorden? Vad 

skulle vara viktigt att lyfta fram för 

någon som aldrig varit här?  

Shaun och utomjordingen lyckas rymma från 

den hemliga basen och de har hunden med 

sig. De lyckas knappa in utomjordingens 

hemdestination men något går fel.  

• Kommer ni ihåg vad som går fel? Vad 

trycker Shaun på för knappar? Vad 

händer? 

 

Tema: Vi och dem 

En hemlig organisation är ute efter att fånga 

utomjordingen. En kvinna i mörka 

solglasögon är ledare för organisationen.  

• Hur skildras kvinnan i filmen? 

Upplever ni henne som god, ond eller 

mittemellan? Motivera era svar. 

rymdsond där de bland annat har skickat med 

en bild på två nakna människor.  
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• Kvinnan har en väldigt stark drift att 

fånga utomjordingen. Varför vill hon 

så gärna göra det? Vad har kvinnan för 

drivkraft? Berättas det något om det i 

filmen? Hur berättas det? 

 

Det är stor skillnad på hur den hemliga 

organisationen bemöter utomjordingen och 

hur Shaun och hans vänner bemöter den 

främmande varelsen.  

• Beskriv skillnaden. 

• Varför tror ni att det är så?  

• Är det vanligt att man är rädd för det 

som är okänt? Varför tror ni att det är 

så? 

Tema: Medias roll och 
entreprenörskap 

Media är snabbt på plats och intervjuar vittnet 

till den mystiska händelsen i skogen. Det blir 

en stor nyhet som dyker upp i alla möjliga 

medier.  

 

Mediaforskaren Henk Prakke har skapat en 

känd teori kring nyhetsvärdering som kretsar 

kring tre principer:  

1. Tidsavståndet; Har det gått lång tid mellan 

händelsen och nyheten så sjunker 

nyhetsvärdet.  

2. Det geografiska avståndet; Om händelsen 

är geografiskt långt bort sjunker nyhetsvärdet.  

3. Det kulturella avståndet; engagemang, om 

det inte är viktigt för dig så sjunker 

nyhetsvärdet.  

 

• Diskutera de tre mediaprinciperna. 

Vad betyder de? Håller ni med om att 

utomjordingens närvaro har ett högt 

nyhetsvärde utifrån dessa tre 

principer? 

• Är det viktigt för enskilda personer att 

en utomjording har landat i trakten? 

På vilket sätt är det viktigt för dem? 

 

 
 

När media rapporterar om en okänd farkost 

från yttre rymden förstår Boner att det finns 

pengar att tjäna. 

• Hur förstår han det? På vilket sätt kan 

han tjäna pengar på att en rymdfarkost 

landat i närheten? Vad smider han för 

planer? 

• När publiken kommer till hans 

temapark märks det att de först blir 

besvikna. Varför tror ni att de blir det? 

Vad tror ni att de hade förväntat sig?  

• Boner sätter upp en show för publiken 

på en hemmabyggd scen. Vad handlar 

showen om? 

• Vad händer under tiden som showen 

spelas upp? Hur slutar showen? 

• Hur reagerar publiken när det stora 

rymdfartyget landar och den lilla 

utomjordingens föräldrar stiger ut? 

Förstår publiken vad det egentligen är 

som händer på scenen? 
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Tema: Berättande och bildspråk  

Filmen Farmageddon är en animerad film 

gjord i stop motion-teknik. Det betyder att 

man har små figurer (i detta fall gjorda av 

lera) som man sedan fotograferar, flyttar 

några milimeter och sedan fotograferar igen. 

När bilderna sedan spelas upp snabbt kommer 

ögat/hjärnan uppfatta det som att det rör sig. 

För att göra en sekunds film har de i denna 

produktion använt 24 bilder.  

• Denna film är 88 minuter lång, kan ni 

räkna ut hur många stillbilder som 

behövts för att göra denna film?  

• Är det någon i klassen som har provat 

på stop motion-animation. Vad tycker 

hen är lätt respektive svårt med denna 

teknik? 

 

Filmen Farmageddon är gjord av 

animationsstudion Aardman. Det är ett 

företag som består av över hundra anställda, 

och lika mycket personal som jobbar frilans, 

där alla har en särskild uppgift. För att göra en 

animerad långfilm behöver någon skriva 

manus, andra tillverkar figur, några animerar, 

andra klipper och redigerar bildmaterialet 

skådespelare behövs för röster/ljud osv. Titta 

gärna på detta YouTube-klipp som skildrar 

arbetet bakom kulisserna med den tidigare 

långfilmen med fåret Shaun.  

https://www.youtube.com/watch?v=uGFAlO

ZK6mM 

• Är det någon i klassen som har sett 

någon annan film av 

animationsstudion Aardman? 

• Finns det några likheter i deras sätt att 

göra film? Berättarmässigt? 

Utseendemässigt? 

 

Filmen Farmageddon är helt utan tal. 

Karaktärerna kan utstöta ljud men inga ord 

som vi egentligen kan förstå.  

• Är det lätt eller svårt att hänga med i 

handlingen? Diskutera i klassen. 

Tycker ni kanske olika?  

• Hur har filmskaparna gjort för att vi 

som tittare ska förstå handlingen? Ge 

exempel på hur bilderna och ljuden 

kan skapa förståelse utan att vi får 

höra karaktärerna säga några tydliga 

ord.  

Exempel på scener att diskutera:  

- När utomjordingen ska förklara för 

Shaun hur hen landade med 

rymdskeppet i stans utkant.  

- Bonden Boners planer på att skapa 

en nöjespark, hur skildras det i filmen? 

 

Det spelas mycket musik i filmen. Vissa 

scener upplevs nästan som musikvideor.  

• Diskutera musikens betydelse i filmen. 

Vad är det för musik som hörs? Hur 

hade ni upplevt filmen om det inte 

varit musik? 

 

Filmen refererar till flera andra filmer. Att 

referera betyder att man hänvisar till 

någon/något. När man talar kan man referera 

till någon genom att säga: ”Hen brukar säga 

så här…” I litteratur kan referera betyda att 

man skriver ett citat och sedan skriver vem 

som skrev det först. I film kan man referera 

genom att använda liknande musik, ljud, 

figurer eller händelser som i en annan film. 

• Var det någon som kände igen något 

från någon annan film? I så fall vad? 

Kände läraren igen något som ni 

https://www.youtube.com/watch?v=uGFAlOZK6mM
https://www.youtube.com/watch?v=uGFAlOZK6mM
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elever inte gjorde? Kan ni söka på 

YouTube och hitta scener från den 

ursprungliga filmen? Jämför vad som 

är lika och vad som är olika. 

• Filmen heter Farmageddon. Varför 

tror ni att den heter så? Kan ni känna 

igen filmtiteln från någon annan film? 

 

Slutdiskussion 

Kunde ni lista ut hur filmen skulle sluta?  

Vad var det som gjorde att ni kunde gissa 

slutet? Vilka ledtrådar fanns i berättelsen?  

Fanns det någon scen som ni tyckte extra 

mycket om? Varför då? 

 

Fanns det någon scen ni inte tyckte om eller 

som ni tyckte var jobbig att se? 

 

Jämför huvudpersonerna, Shaun och 

utomjordingen, i början av filmen och i slutet 

av filmen, har de utvecklats/förändrats på 

något sätt? 

 

Har filmen något budskap? Vilket?   

 

 

 

En filmhandledning från Medioteket av Elisabet Jonsved, elisabet.jonsved@edu.stockholm.se 

 

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

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