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Filmens innehåll
John Bauer är en av Sveriges mest kända sago-
konstnärer. Hans bilder i böckerna ”Bland tomtar 
och troll” gav liv och djup till berättelserna och 
John Bauer blev känd även utomlands.

I den här filmen lär vi oss om både skapande och 
fantasi, samt om John Bauers liv och illustrationer. 

Filmen syftar till att inspirera barn till att själva 
fantisera och fundera kring berättelser. Vi får 
se påhittiga barn, höra och se kända sagor och 
lockas av Bauers fantasifulla bilder.

Filmfakta
Ämne: Bild, Svenska

Ålder: Från 6 år (L, M)

Speltid: 12 minuter

Svenskt tal

Producent: Ulf Hansson Mediaproduktion, 
John Bauer Art och Kunskapsmedia AB

Syfte/strävansmål
- Att lära sig om John Bauers liv och illustrationer
- Att inspirera barn till att använda sin fantasi när 

de ritar och skriver berättelser
- Hur man kan berätta och tillföra något till en 

historia med bilder

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan

Undervisningen i Bild (lågstadiet) 
ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Framställning av berättande bilder, till 

exempel sagobilder.

Undervisningen i Svenska (lågstadiet) ska 
behandla följande innehåll enligt läroplan
• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilder-

böcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 
och myter.

• Några skönlitterära barnboksförfattare 
och illustratörer.

John Bauer, fantasin 
och sagorna
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren 
funderar igenom hur man ska hantera 
diskussionen och svaren. 
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt 
deltagarna först skriva ned sina svar. 

Innan filmen

• Vilka sagor tycker du om?

• Vet du något om John Bauer?

Under/efter filmen

• Hur ofta är du i skogen?

• När kan det vara lite läskigt att vara skogen? 
Hur känns det då?

• Var lekte alla barn innan det fanns TV-spel, 
smarta telefoner eller internet fanns? Vad tror 
du att de lekte då?

• Vad målade John Bauer?

• Har du hört någon saga ur böckerna “Bland 
tomtar och troll”?

• Hur är trollen som John Bauer målade? Hur 
såg de ut?

• Vad tyckte John Bauer om att göra när han 
var liten?

• Vad hände med John Bauer och hans familj?

• Vad kan sagor handla om?

• Varför behöver vi sagor?

• Vilka slags sagor tycker du om?

Efter filmen

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad lärde du dig av filmen?

Uppgifter
• Rita ett troll! Rita det läskigaste, snällaste 
eller fulaste troll du kan komma på! Alla barnens 
trollteckningar kan sedan sättas upp på väggen i 
klassrummet så har ni ett eget trollgalleri.

• Skriv och rita en liten saga! 
Det kan handla om troll i skogen, eller vad som 
helst, som du vill hitta på! Ta några A4-papper, vik 
på mitten och häfta så har du en liten bok. 

Fundera på vad man sade i filmen om att sagor 
brukar handla om en resa, där huvudpersonen 
kanske måste göra något ovant eller läskigt för 
att komma dit personen vill. 
Rita och skriv din historia i boken. 
Alla elevers historier blir ett litet sagobibliotek!

John Bauer, fantasin 
och sagorna
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