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Martin och den magiska 
skogen

Martin, en kille från staden, åker ut till skogen på sommarläger. Han tycker att det 
är jobbigt att inte vara uppkopplad men får annat att tänka på när han upptäcker 
att det finns växtvarelser som behöver hjälp att stoppa ett bygge. En finurlig och 
spännande film med brinnande aktuellt miljötema.

Mazel a tajemství lesa. Tjeckien, Slovakien, Tyskland, 2021. Tjeckiskt tal. 
Svensk text. Regi: Petr Oukropec. 80 min. Rekommenderas för åk 2-4.



att samtala om efter filmen

Martin är en stadspojke som känner sig obekväm utan mo-
dern teknologi, men genom att utmana sig själv växer han som 
människa och uträttar något som är betydligt viktigare än att 
sitta framför sin skärm. Det finns många saker att prata om efter 
filmen, här har vi valt att fokusera på teman som rör djur, natur 
och vår gemensamma miljö. 

Filmens persongalleri

Filmens huvudperson är Martin, men det finns förstås också an-
dra karaktärer i filmen. 

» Hur skulle du beskriva Martin? Hur är han i början av filmen? Hur är han i slutet? 
Vad är det som gör att han utvecklas?

» Vilka andra personer är viktiga för filmens handling? Beskriv dem och vilka roller 
de spelar för berättelsen. 

» Vilka av skogsvarelserna gillade du bäst? Varför? 



att samtala om efter filmen

Djur och natur  

Att bedriva undervisning utomhus kan vara ett roligt och lustfyllt 
sätt som inspirerar till lärande och ett välkommet avbrott från 
klassrummets fyra väggar. 

» Vilka saker kan ni hitta i naturen som påminner om filmens figurer? Samla på er 
föremål och bygg era egna växtvarelser. 

» Kan ni hitta några djur? Vad heter djuren och vad kan ni ta reda på om dem?
Vad finns det för samband mellan djur, natur och oss människor? Varför är det vik-
tigt att bevara den biologiska mångfalden? 

Hur tar vi hand om vår miljö? 

Vuxna har under lång tid inte tagit så väl hand om vår miljö. Kan-
ske beror det på att de inte riktigt förstått hur viktigt det är att ta 
hand om miljön. 

» På vilka sätt märks det idag att djuren och naturen inte mår bra? Vad kan vi göra 
åt det? 

» Många saker går att återvinna. Ta reda på vad som kan återvinnas och på vil-
ket sätt. Varför är det viktigt att sopsortera? Vilka grejer behöver man lämna på en 
återvinningscentral? 

» En fråga som diskuterats mycket de senaste åren är klimatförändringar. Vad 
handlar det om? Varför är det oroväckande att klimatet förändras? Vad kan vi göra 
åt det?


