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berättelsen
Snuttefilm – för de små är en samling filmer för de allra yngsta och består av fem 
korta och färgglada filmberättelser i lugnt tempo kring sånt som barn känner igen från 
sin vardag. Filmerna binds samman av korta mellanspel med de tecknade figurerna 
”Snuttarna”, som fungerar både som andhämtningspauser och presentationer av 
efterföljande film.

heJ då, lilla apa! – Apan vaknar på morgonen, hoppar i sängen, äter, klär på sig och 
går ut. Ute blir apan rädd för en hund och blöter ner sig i en vattenpöl, innan det är 
kväll hemma igen.

simons anka – Simon är ute och promenerar med ankan när de kommer ifrån 
varandra. Ankan är med om många äventyr innan de återförenas igen.

hela natten  – En trött liten pojke tittar ut genom sitt fönster. Sen somnar han och 
utanför fönstret dyker det upp olika djur…

nelly paCkar – Nelly känner sig ensam när mamma gullar med den skrikiga bebisen 
och pappa sitter framför datorn. Hon packar och går hemifrån. Men både pappa och 
mamma ringer och är ledsna och vill att hon ska komma hem igen, så det gör hon.

alla får åka med – En flicka kör lastbil och plockar upp fler och fler passagerare 
under resan. En vilsen tomte, en gris som grubblar, en pojke som ramlat, en hund som 
fryser och en nalle som gråter. De åker hem till flickan tillsammans, och äter mat och 
har trevligt.
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heJ då, lilla apa!

god morgon!
Barnen kan antagligen känna igen sig i en hel del av de 
sidor av vardagslivet som presenteras i filmen. Brukar 
ni vara trötta på morgnarna? Vem i familjen är tröttast 
på morgonen? Brukar någon väcka er eller vaknar ni 
själva? Vad brukar ni äta till frukost? Är det någon 
av er som dricker mjölk på morgonen (som den lilla 
apan)? Hur är det att klä på sig på morgonen? Hjälper 
mamma eller pappa till, eller klär ni på er själva? 
Vem väljer kläderna? Har ni några favoritkläder? 
Favoritfärger? 

äventyr för små apor oCh små barn
I filmen är apan med om massor av äventyr, bland 
annat träffar apan en hund som är läskig. Är det 
någon som har mött en skällande hund? Hur kändes 
det? Vad kan man annars bli rädd för när man är ute 
och går? Hur är det att bli rädd för något? Hur är det 
att hoppa och klättra som en apa? Brukar ni hoppa 
i sängen hemma? Hur känns det i så fall? Vad säger 
mamma och pappa?
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alla får åka med

att vara ensam oCh vara 
tillsammans
Hur känns det när man är ensam? Vill man vara själv 
ibland? När då? Vad är bra med att vara
tillsammans med andra? Vad kan man göra då som 
man inte kan göra själv?

Vilka var det som fick följa med flickan? Vem av de olika 
figurerna som fick följa med tror ni tyckte det var allra 
mysigast att få komma hem till flickan och äta mat 
tillsammans med de andra? Varför?

Fem små apor:

Fem små apor hoppade i sängen
(låt ena handens fingrar “hoppa” på 
andra handen)
en ramla ner och slog sitt lilla huvud.
(håll om huvudet med båda händerna)
Mamma ringde doktorn och doktorn svara:
(låtsas att du ringer)
- Inga apor i sängen får vara
(hytt med fingret)
Fyra små apor...
Tre små apor...
Två små apor...
En liten apa...
Inga små apor hoppade i sängen
ingen liten apa ramla och slog sitt lilla huvud.
Ingen mamma ringde doktorn och doktorn 
slapp svara.
Och mamma kramar fem apor så rara.

Var små apor en liten 
stund! Hur går, hoppar 
och klättrar små apor? 
Hur låter de? Vad tycker 
de om att äta? 

Kanske kan någon av 
er ramsan/fingerleken 
”Fem små apor”?

Lek att ni åker med den blå lastbilen! 
Leken börjar med att en av er kör 
omkring i rummet och stannar till vid 
ett av barnen. Han eller hon får åka 
med! Åk på led tillsammans till nästa 
barn och så vidare tills alla barnen åker 
i ett långt led.



simons anka

äventyr för små ankor oCh små 
barn
Kommer ni ihåg vilka äventyr ankan fick vara med 
om? Vad var roligast eller mest spännande av de 
äventyr ankan fick uppleva? Har ni varit med om 
något äventyr som liknade något av allt det som ankan 
eller pojken fick uppleva i filmen? Berätta! Hur kändes 
det? Vad av allt som hände i filmen skulle ni helst 
vilja prova själva? Kommer ni ihåg vilka personer och 
andra filurer som ankan mötte under sina äventyr?

att komma bort oCh hitta tillbaka
Hur tror ni att pojken och ankan kände det när snöret 
gick av och ankan rullade iväg? Vad tror ni att pojken 
gjorde när ankan var ute på äventyr? Hur tror ni 
att det kändes för ankan och pojken när de hittade 
varandra igen?

leka
Vad gjorde ankan och pojken när de träffades igen? 
Vilken lek lekte de? Vad tycker ni om att leka hemma 
och på förskolan? Vad brukar ni leka själva och vad 
leker ni tillsammans med andra? När är det som allra 
roligast att leka? Har ni någon 
favoritleksak hemma och/eller på förskolan? Vad är 
det som gör att ni tycker extra mycket om just den 
leksaken? Är det någon av er som har en badanka 
hemma?
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hela natten 

på natten oCh morgonen
Hur går det till när man ska sova hemma? Har någon 
av er någon gång haft svårt att somna? Hur kan man 
göra då? Hur märker man när det blir kväll och natt? 
Hur märker man att det blir morgon? Vilka ljud hörs 
hemma på morgonen? Vem vaknar först? Är det någon 
skillnad mellan vardagsmorgnar och helgmorgnar? 
Vilka morgnar är härligast? Varför?

dJur
I filmen smyger, tassar och skuttar olika djur förbi 
utanför pojkens fönster. Kommer ni ihåg vilka djur 
vi fick se? Vilka djur har ni själva sett i verkligheten? 
Var det något av djuren som var konstigare att få se 
utanför sitt fönster än andra? Vilka djur är vakna på 
natten? Vilka djur är rädda eller aktar sig för vilka? Är 
barnen rädda för några av djuren? Är det någon som 
har husdjur hemma? Sover det på natten?

Lek 
Följa 
John! 

Låtsas att du är ett 
av djuren i filmen 
och rör dig som det. 
Låt de andra gissa 
vilket djur du är!

Hur går pingviner? 
Prova att gå med små 
små steg som pingviner 
tillsammans!



nelly paCkar

syskon
Är det någon av er som fått småsyskon? Hur känns 
eller kändes det? Vad är bra och vad är mindre bra? 
Vad kan småsyskonen göra själva och vad behöver 
de hjälp med? Hur känns det när man inte får 
uppmärksamhet från mamma och pappa? Vad brukar 
ni göra då? Vad tycker ni om att göra tillsammans med 
mamma och pappa? När är det som allra mysigast? 
Vad är roligt att göra med sina syskon? Eller med hela 
familjen?
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att sakna dem man älskar
I filmen skulle Nelly resa bort, men ångrade sig. Varför 
valde hon att stanna hemma istället? Varför tror ni att 
Nellys mamma och pappa blev ledsna när hon först 
sa att hon inte tänkte komma hem? Har du någonsin 
saknat någon? Hur kändes det? Varför saknar man 
varandra?

att resa
Kommer ni ihåg vad Nelly packade ner i sin väska? Är 
det någon av er som rest bort någon gång? Vart åkte 
ni då? Vad tog ni med er? Vad skulle ni ta med om 
ni skulle packa en väska och åka någonstans? Vad är 
viktigast att ha med sig? 


