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Film och Skola - en del av Swedish Film

Med utvalda filmer kan du utveckla barnens kunskaper och förmågor. Välj bland spel-
film, utbildningsfilm och handledningar på sajten Film och Skola.
Att förstå sig själva och andra är något som vi alla behöver 
arbeta med hela livet. En tidig hjälp på vägen kan vara att se 
och prata om den fina serien Evas känslokoll. Programmen 
kan med fördel användas redan från cirka femårsåldern.

Rätt använd kan film också inspirera och utmana barn till 
nya upptäckter och kunskaper. Det kan till exempel vara 
korta filmer om djur och natur, som serien Allt om årstider-
na, Bondgården eller Så gör djur.

Film kan också göra det lättare att individualisera och sti-
mulera den som behöver mer stöd och kanske vill lära sig 
mer om teknik, eller vad som helst. 

Men lek är nog den viktigaste grunden för utveckling, lä-
rande och välbefinnande, och även då kan de korta pro-
grammen i serien Doktorerna inspirera till rolig lek.  

Bok, film och samtal om texter är utvecklande för språkin-
lärning och ger även möjighet att överföra ett kulturarv. 
På Film och Skola hittar du filmatiseringar med allt från 
Pippi, Alfons Åberg, till Babblarna.

Läs mer och inspireras i denna folder!

Kul och lärorikt för yngre



Lärarhandledningar finns på www.filmochskola.se

Bopi-dop-bop 
snippeli snopp
Här kommer 

snoppen i full 
galopp

Han som inga brallor har
Dinglar med snoppen och rumpan bar
Snipp-i-dipp-dipp snippeli-do 

(snippeli-do)
Snippan är häftig, ja det kan du tro

Till och med på en gammal tant
Snippan sitter där så elegant
Det känns olika men nästan samma 

grej
Kissi-kissi genom snoppen eller 
snippan om man är tjej

Intressant och kul om våra högti-
der. varför firar vi påsk, midsom-
mar, lucia och jul?

På Film och Skola finns också fler serier av Eva 
Funck som Evas funkarprogram och Evas super-
koll där våra högtider till exempel förklaras.

Vad händer i naturen 
under våra fyra 
årstider?
Följ med ekorren Kurre 
och ta reda på det!

AVSNITT:

• Partyhattar
• Skuggspelsteater 
• Monstermask 
• Marionetter 
• Ljudeffekter 
• Stavdockor
• Spindelkostym
• Modellteater
• Smådjur
• Handdockor

Årstider, högtider

Mer av eva funck

Kropp och hälsa

oro
intresse
arg
ledsen
glad
rädd
skam
förvåning
avsmak
empati

Förståelse och 
medmänsklighet

Bok och film

Snoppen och snippan, vilket härligt gäng
Snippan och snoppen, sjunger bra refräng
Snoppen och snippan, finns på vår kropp
Snipp-i-dipp-dipp i snippeli-snopp
Bop-i-dop-bop snippeli-snopp (snippeli-
snopp)
Häng och slänger på en liten kropp (liten 
kropp)
Snipp-i-dipp-dipp snippeli-do
Snippan är häftig, baby I love you

... och många fler

Bacillakuten, Snoppen & Snippan & Busbandet



Lärarhandledningar finns på www.filmochskola.se Vi bjuder på en kostnadsfri provmånd!

Programinnehållet på DVD skivan är skyddat enligt upphovsrättslagen.Filmen har institutionella rättigheter, offentlig visning och  
visning i kommersiellt syfte är förbjuden. Det är inte tillåtet att kopiera programmet – inte ens för privat bruk.

www.cinebox.se

Studiehandledning finns att hämta på www.cinebox.se
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Vår trafikmiljö är tuff för barn och beroende 
på var man bor ser farorna olika ut.
I Enkla trafikregler: Landsbygd lär sig barn 
vad som är viktigt att kunna när man är ute 
i trafiken, anpassat efter hur det ser ut på 
landet. 

Filmen är indelad i olika avsnitt om att åka, 
vänta och kliva av skolbussen, gå bredvid 
och korsa vägar, reflexer, cykla och rida på 
vägar, samt information till föräldrar.

Filmen är indelad i sex avsnitt: 
(Avsnittets starttid inom parentes.)

• Vänta på Bussen (0:49)

• Åka bussen och kliva av bussen (2:00)

• Gå vid och korsa vägar (5:00)

• Reflexer (5:57)

• Cykla och rida på vägar (8:34)

• Information till föräldrarna (12:08)

Programinnehållet på DVD skivan är skyddat enligt upphovsrättslagen.Filmen har institutionella rättigheter, offentlig visning och  
visning i kommersiellt syfte är förbjuden. Det är inte tillåtet att kopiera programmet – inte ens för privat bruk.

www.cinebox.se

                  Producent: ©Igelkott Film, 2014   Svensk distribution: ©Cinebox, 2014 

                  Ansvarig utgivare: Ann Nordström   Svenskt tal        

                  Längd: 14 min                               Från: 6 år  Ämne: Samhällskunskap

Programinnehållet på DVD skivan är skyddat enligt upphovsrättslagen.Filmen har institutionella rättigheter, offentlig visning och  
visning i kommersiellt syfte är förbjuden. Det är inte tillåtet att kopiera programmet – inte ens för privat bruk.

www.cinebox.se

15188

Vår trafikmiljö är snabb och intensiv.  
Det är mycket att tänka på för att man 
ska klara sig bra i trafiken som ung.

I ”Enkla trafikregler” lär sig barn att upp-
träda rätt i trafiken. De får lära sig trafik-
regler, viktiga trafikskyltar och hur man 
uppträder i trafiken på ett säkert sätt.

Filmen är indelad i sex avsnitt:

• Till fots

• På cykel

• Vid järnvägar

• Åka buss

• Vägskyltar

• Reflexer

                  Producent: ©Igelkott Film, 2012                                Svensk distribution: ©Cinebox, 2012 

                  Ansvarig utgivare: Katarina Lundgren                                  Svenskt tal        

                  Längd: 18 min                               Från: 6 år                      Ämne: Samhällskunskap

Nationella minoriteter

Hållbar utveckling

Teknik och trafik

Fortbildning

Genus

3 barnfilmer • 3 språk • 8 varieteter
samiska • meänkieli • romska
Ropen skalla – Alfons åt alla!
Var tionde svensk definierar sig med någon av mino-
ritetsgrupperna – tornedalingar, sverigefinnar, judar, 
romer och samer (som också är ett urfolk). Grupperna 
har funnits i Sverige under lång tid, men ända in på nit-
tonhundratalet har deras språk, kultur och tradition dis-
kriminerats och förtryckts.

Natur och djur

Arbeta med läroplanens mål och ge barnen för-
ståelse för de nationella minoriteternas språk via 
underbara barnfilmklassiker! I en unik satsning 
av regeringen, Svenska Filminstitutet och Folkets 
bio  erbjuds nu knattefilmer med tal och text på 
meänkieli, finska, jiddisch, romani chib och sa-
miska (med varieteter). 
Se, hör och lyssna hur språken låter i de kända 
sagorna! Kanske stärks någons självkänsla i 
gruppen eller så blir alla helt enkelt mer kunniga 
om minortetsspråken. 

Till filmerna finns också valbar svensk text.
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2 sätt att beställa:

• Abonnera på Film och Skola (strömmande)

• Önska filmerna via din AV-mediacentral (strömmande)

Strömmande film
direkt i klassrummet

fritt en månad!

www.filmochskola.se

Det här är Film och Skola 
Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst för strömmande ut-
bildningsfilm och spelfilm för skolan. Med ett klick når lärare tusentals 
filmer samt lärarhandledningar i olika skolämnen, för alla åldrar. Film 
och Skola fungerar på olika plattformar, oavsett om du sitter vid en 
dator, läsplatta eller mobiltelefon. Lärare kan dela med sig av filmtips 
och ta del av ämneskollegors tips om skolfilmer. 
Vi bjuder på utbildningsfilmerna i en provmånad fritt i 30 dagar. 

En strömmande helhetslösning med:
• 1000-tals utbildnings- och spelfilmer
• Kvalitativa utbildningsfilmer från etablerade varumärken
• Spelfilmer från de stora bolagen till särskilt utvalda festivalfilmer
• Lärarhandledningar kopplade till läroplanen 
• Temasidor som gör det lättare att hitta film inom specifika under-

visningsområden

Läs mer om våra tre tjänster på www.filmochskola.se.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! 
Få filmtips på vår Facebooksida och dela gärna med 
dig av hur du har arbetat med filmerna i din under-
visning. 

Film och Skola - en del av Swedish Film
Box 6014  •  171 06 Solna  •  Tel: 08-445 25 50 vxl  •  www.filmochskola.se •  www.swedishfilm.se


