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HANDLEDNING TILL FILM- OCH LJUDFILER

Titta på filmerna tillsammans med barnen. Var uppmärksam på vad 
barnen ser och upplever. Låt deras frågor och funderingar styra hur ni 
använder filmerna och uppgifterna. Kanske vill de bara se filmerna en 
gång, kanske vill några titta om och om igen, medan andra tröttnar? Låt 
det vara så. Titta igen vid ett annat tillfälle. Nedan finns förslag på hur ni 
kan använda materialet. ”Klipp och klistra” i förslagen och använd det 
som inspirerar er och barnen. 

FILM 1: KAN DITT NAMN BLI EN RÖRELSE?


I filmen hejar karaktärerna på varandra med namn och rörelse som de 
gjorde tillsammans med barnen under workshop 1. Helena Gul frågar in i 
kameran: ”Kan ditt namn bli en rörelse?”. Frågan är riktad till barnen 
som tittar på filmen. 


1. Om barnen vill låt de börja experimentera fritt med namn och rörelser direkt 
när de ser filmen. Lek med hur namnets rytm känns i kroppen. Känns det 
skuttigt, rakt, hårt, mjukt? Prova med olika kroppsdelar.  


2. Samlas i en ring, varje person säger sitt namn med en rörelse till, alla 
upprepar unisont. Om vissa barn som inte vill visa en rörelse kan gruppen 
bara säga namnet högt. Det finns en kraft i att höra sitt namn sägas av alla. 
Det kan bli nya rörelser varje dag, beroende på hur en känner sig.


3. Om barnen inte vill göra en rörelse till sitt eget namn kan ni lyssna på 
sången och arbeta på samma sätt - att göra rörelser till orden i sången som 
”blomma”, ”tratt”, ”hatt”, ”tusen tår”, ”märkliga spår”, ”månen”, ”stjärnor 
skuttar”, ”drömma” och den ”gröna natten”.
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FILM 2 + LJUDFIL: DRÖMSÅNGEN


Filmen är en påminnelse till barnen om karaktärerna som de träffade i 
workshop 1 och om sången som sjöngs. 


1. Titta på filmen tillsammans med barnen. Gå in i ett gemensamt undersökande. 
Ta barnets perspektiv och resonera kring detaljer. Om barnen till exempel 
uppmärksammar att karaktärerna sover i en båt, på land, på dagen och att det 
dyker upp en katt, låt det bli spännande frågor att fantisera kring, t.e.x.: vad 
blir skillnaden mellan att sova i en båt i vatten eller på land? Kan man drömma 
på dagen? Vems är katten? Är alla katter någons?  


2. Sjung sången tillsammans med barnen, antingen till filmen eller till ljudfilen. 
Låt barnen minnas rörelser, klappar och knackningar som vi gjorde under 
workshop 1 och/eller hitta på egna rörelser till orden i sången (sångtexten 
finns på sid 3 i detta dokument).


3. Det finns ett parti i sången där vi klappar händer i takt med musiken. Här kan 
ni prova att låta barnen utforska olika sätt att rytmisera, t.e.x. klappa mot 
varandras händer i olika mönster  ’två och två’ eller ’tre och tre’ eller kanske 
stampa takten med fötterna i stället för med händerna. Det viktiga är inte att 
barnen håller takten utan att de utforskar olika sätt att utföra rytmen på. 
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SÅNGTEXTEN

En blomma

en tratt

blir jagad av en hatt


En blomma

en tratt

blir jagad av en hatt


Tusen tår

lämnar märkliga spår


Saker och ting

yr omkring

huller om

buller om


Saker och ting

yr omkring

huller om

buller om


Gula månen knackar på 

Gula månen knackar på


Stjärnor skuttar i det blå

Stjärnor skuttar i det blå


Drömma drömma vidare

Drömma drömma vidare

Drömma drömma vidare


I den gröna natten


