
BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Smoky Mountain

Sony är ett gatubarn i Phnom Penh och tillbringar dagarna med att 
samla skräp på soptippen. När han blir omhändertagen av en hjälpor-
ganisation får han börja skolan och en helt ny tillvaro öppnar sig.

År - 2020. Språk - Khmer. Undertext - Engelska. Målgrupp - Tweenfilm (9+ 
år). Rek. för ålder - fr. 11 år. Rek. klass - åk. 5-7. Regissör - Albert Oriol
Land - Frankrike. Speltid - 20 min

Kortfilmspaket – När allting förändras



att samtala om efter filmen

Filmens handling
» När filmen börjar arbetar Sony på en soptipp. Välj ut och beskriv en händelse  i filmen 
som du tycker var viktiga för handlingen. Vad var det som hände? Varför var händelsen 
viktig? 

Filmens karaktärer
» Vad får vi veta om Sony och hans familj? Beskriv hur den ser ut. Vad vet vi om Sony? 
Vad får vi veta om Sonys pappa?

Skolplikt och barnarbete
» I Sverige har vi lag på att alla barn måste gå i skolan. På vilket sätt tycker du detta är 
bra? Hade du arbetat om du inte behövde gå i skolan? Borde man som familj få välja 
själv? 

Skoluniform
» I Sverige har vi inte skoluniform. Vad tycker du om skoluniform? Är det bra eller dåligt? 
Skulle du vilja ha det?

Filmens slut
» Vad hände i filmens slut?



BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Being someone else

13-åriga Imogen skapar sin kostym för att delta i ett stort cosplay-
konvent i London. Samtidigt som hon förbereder sig för att bli någon 
annan brottas hon med att acceptera sig själv och sin autism.  

Originaltitel - Being Someone Else. År - 2020. Språk - Engelska
Målgrupp - Tweenfilm (9+ år). Rek. för ålder - fr. 11 år. Rek. klass - åk 5-7. Re-
gissör - Øyvind Aamli. Land - Storbritannien, Norge. Speltid - 9 min

Kortfilmspaket – När allting förändras



att samtala om efter filmen

Filmens karaktärer
» Vad får vi veta om Imogen och hennes familj? 

Autism
» Imogen har autism. Autism kan betyda många olika saker och har ett väldigt brett 
spectrum. Vad vet du om autism? 

Cosplay
» Vad är cosplay? På vilket sätt hjälper det Imogen i hennes vardag? Har du testat cos-
play? 



BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Bits

Teo och hans bror blir överlyckliga när deras pappa dyker upp sin 
nya lastbil. Snart ställs Teo inför ett dilemma som får honom att börja 
reflektera över sin pappa och dessutom tvingas han fatta ett livsav-
görande beslut.

Originaltitel - Delčki. År - 2020. Språk - Slovenska, ungerska. Undertext - 
Engelska. Målgrupp - Tweenfilm (9+ år). Rek. för ålder - fr. 11 år. Rek. klass - 
åk. 5-7. Regissör - Aron Horváth Botka. Land - Slovenien. Speltid - 15 min

Kortfilmspaket – När allting förändras



att samtala om efter filmen

Familj & Filmens karaktärer
» Vad får vi veta om Teodor och hans familj? Beskriv hur den ser ut. Vad får vi veta om 
Teodors pappa? Vad vet vi om föräldrarnas relation?

Vägskäl och dilemman
» Det är ett tufft beslut för Teodor om han ska smyga ut och följa med pappan på For-
mel 1-tävling. Varför är detta ett svårt beslut? Vad hade du gjort? Väg gärna fördelar och 
nackdelar mot varandra. 

Filmens slut
» Vad händer i filmens sista scen? Vad tror du kommer hända härnäst?  


