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En bok om film är en rik källa till kunskap om genrer,
berättartekniska och stilistiska drag i film och andra medier.

Spelfilmens historia och dess olika genrer presenteras ingående,
liksom tv-serier, animerad och dokumentär film. Boken är framtagen
för gymnasiets undervisning i svenska 1-3 men är läsvärd för alla

filmälskare!

Läs mer
Filmmediets betydelse för dagens globala kulturvärld är

fundamental. En bok om film fungerar både som en lärobok och som
en uppslagsbok för alla som vill veta mer om spelfilmens

berättarteknik, produktionsvillkor, historia, genrer och stildrag, både
i Sverige och internationellt.

Hur filmens berättarteknik har utvecklats presenteras med
fördjupningar om filmiska genrer som komedi, skräck, drama,
krigsfilm med flera. Centrala filmiska verk från olika länder
presenteras ingående, liksom stilbildande regissörer och

skådespelare. Bokens 100 noggrant utvalda foton presenterar mediets
stilistiska, visuella utveckling både på bredden och på djupet.
Särskilda kapitel fokuserar på animerad film och tv-dramatik.



Dokumentärfilmsgenren ägnas extra stor uppmärksamhet, med fokus
på bland andra Michael Moore och Leni Riefenstahl. Den
övergripande frågan för kapitlet är "Dokumentärt = sant?".

Filmproduktionens villkor i Sverige presenteras i ett eget kapitel och
boken avslutas med tips om hur man med enkla medel kan skapa

film på egen hand.
En bok om film är framtagen för gymnasiets undervisning i svenska
1-3, och syftar till att eleverna ska utveckla "förmåga att använda [...]
film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och
föreställningsvärldar." En bok om film syftar också till att ge

eleverna förutsättningar att utveckla "kunskaper om genrer samt
berättartekniska och stilistiska drag [...] i film och andra medier."

Inom svenska som andraspråk 1-3 kan boken underlätta studierna av
film och andra medier som en "källa till insikter om andras

erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar".
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