
EN FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET 
Rekommenderad för F - åk 3

Hej, stora värld!

Tillsammans med tio nyfödda djurungar får vi följa med på 
äventyr vid floden och dess grönskande närhet. Vi följer dem 
genom dygnet, månfaserna, årstiderna, genom livsfara och 
livsfröjd. När en timme har gått vet vi så mycket mer om 
naturens kretslopp och villkor än vad vi visste innan. Den 
skickliga animationen får oss snart att glömma att det är just 
en animation; vi är d ä r, nere under vattnet med salamandern, 
under jorden med sköldpaddan, i luften med fladdermusen och i 
träden med ugglan. De svenska rösterna ger djuren personlighet 
och får oss att känna för och med dem alla. Myllret av arter, och 
berättelsen som ständigt byter fokus dem emellan, ger oss en 
spännande och ovanlig filmupplevelse. 

Vi får mycket att arbeta vidare med efteråt, både faktamässigt 
och filosofiskt. ”Alla ser saker på sitt eget sätt, och inte alltid som 
du ser dem”.

Bild: Smorgasbord Picture House
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Klipp 1
Källa: Smorgasbord Picture House

Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda dig 
som lärare. Åldersrekommendationen, som här sträcker 
sig från förskoleklass till årskurs 3, är just en rekommen-
dation. Man väljer själv om man vill ta upp ett eller flera 
teman ur frågeställningarna och/eller om man kan viga lite 
mer tid till fördjupning och närstudier av själva filmme-
diet. Du känner dina elever bäst och vet vad som kan vara 
relevant och intressant just för dem. Filmen är barntillåten. 
Med den här handledningen kan man även se klipp från 
filmen för att få ett tydligare underlag och stöd för minnet.

Om ni vill kan ni titta på klipp 1 som en liten teaser innan 
filmen.

Handling
Redan under förtexterna händer det; ägg kläcks, ungar 
föds, nytt liv möter den stora världen utanför. En berättar-
röst hjälper oss, och de nyfödda, att förstå vad det är vi är 
med om. Vi får vara med när bäverungen bökar sig ut ur 
fosterhinnorna, följer med sin förälder ner i vattnet, och 
sätter sitt första mål i livet: att fälla ett stort träd. Vi ser 
eldsalamandern födas och (nästan) möta döden innan hon 
ens blivit en minut gammal. Under jorden kläcks en sköld-
padda som långsamt gräver sig fram och till slut hittar 
sitt rätta element i floden. Hon njuter av solen men måste 
gömma sig för rördromens farliga näbb. 

Ett odefinierbart yngel funderar på vad det ska leva av 

”Jag har ju inte ens en mun?” Men snart har en mun 
utvecklats, och hungern med den. Så småningom förstår 
vi att det är en liten gädda vi har stiftat bekantskap med. 
Ur ännu ett ägg i flodens växtlighet kläcks någon som 
tror sig vara fisk men i samma stund spricker upp och blir 
insektslik, fångar mat med sin utfällbara käke och flyr 
fienden genom att prutta iväg sig själv med faslig fart. 
Det visar sig vara förstadiet till en trollslända. Han lär 
sig vara taktisk och hålla sig undan gäddan. Han växer 
och ömsar skinn, och när hans käkar inte går att röra 
längre är det dags att byta skepnad. Han förpuppas och så 
bryter trollsländan fram: den snabbast flygande insekten 
i världen! 

Vi bjuds in i kungsfiskarens bo, där en rosa fågelunge 
kravlar ur ägget. Den och alla dess syskon matas, bajsar 
och skriker otåligt. Ungen växer upp och undrar över sin 
plats i världen, var den ska hitta ett alldeles eget område 
att leva på. En nyfödd fladdermusunge hänger i pälsen på 
sin mamma, och följer med på en nattlig flygtur där vi får 
lära oss principen för fladdermusjakt: ”Lär dig att se med 
dina öron”. En uggleunge ställer sig de eviga frågorna 
om vad som kom först, fågeln eller ägget, och om värl-
den finns kvar när vi blundar. Hon faller ur boet, går vilse 
och hittar hem igen, och blir nästan fångad av mården på 
kuppen. Rördromens ungar lär sig att ”vara som vassen” 
för att kamouflera sig. Skäggdoppingen simmar upp på 
sin pappas rygg så snart den är kläckt, och kivas med sina 
syskon om bästa platsen. 

Salamandern funderar över varelser som levt i vattnet för 
att sedan börja leva i luften och på marken. ”Det finns de 
som kan gå över till andra sidan” konstaterar hon, utan 
att veta att också hon kommer att förvandlas. Hon får allt 
svårare att andas när gälarna tillbakabildas och söker sig 
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upp på land. Nästa gång vi träffar henne är hon en fullt ut-
vecklad svartgul eldsalamander, med förmåga att utsöndra 
gift och skrämma stora vildsvin på flykten. Hon har också 
en annan fantastisk förmåga; när uttern anfaller kan hennes 
skadade ben växa ut igen. 

Det blir höst och vissa fågelarter drar söderut. Fladdermös-
sen flyger till sitt vinterviste och klarar sig på ett hår undan 
falken. Sköldpaddan längtar efter solen, och går och lägger 
sig i leran på flodens botten tills värmen och ljuset återvän-
der. 

Snön faller. Isen lägger sig. Men vintern är kort och snart 
hörs vårens röst, med kärleksrop och vårregn. Träden slår 
ut. Djuren parar sig, rom läggs och strider uppstår. Fjolår-
ets djurungar har nu blivit vuxna. ”Det är min tur att skaka 
på huvudet ” konstaterar skäggdoppingen. Han dansar 
sjögräsdansen tillsammans med sin utvalda hona. 

Också bävern har hittat en partner, och letar efter en 
bra plats att börja bygga bo på, tillsammans med henne. 
Djuren vi lärt känna sedan födseln har funnit sin plats, och 
sin identitet. De utbrister ”Hej, stora värld”. Berättaren 
uppmanar oss människor att upptäcka världen och den 
fantastiska naturen runtomkring oss, på samma sätt som 
djuren gjort.

Filmen och läroplanen
"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och 
nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva 
och naturen. ”

Hej, stora värld! ger oss en mångfacetterad inblick i livets 

faser och årstidernas gång; vi dyker bokstavligen ner i 
floden och följer livet i och runt den. Genom att få följa 
ett antal nyfödda djurungar lär vi oss mycket om naturens 
villkor och sammanhang, på ett sätt som engagerar och 
roar. Filmen är en utmärkt introduktion till ämnet biologi, 
då den berör alla de punkter som beskriver det centrala 
innehållet i naturorienterande ämnen åk 1-3:

• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 
varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhim-
lens utseende vid olika tider på året.

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen 
årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar 
till olika årstider.

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, 
grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt 
förekommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 
organismer i ekosystem.

Ett centralt innehåll i samhällsorienterande ämnen åk 1-3 
är ”Livsfrågor med betydelse för eleven”. Hej stora värld 
berör flera klassiska filosofiska frågor, inte minst ”Vem är 
jag”.             

I vårt möte med olika djurungar och deras skiftande per-
sonligheter, får vi en engagerande gemensam upplevelse 
som kan ge stoff till samtal i klassen; om självet, och om 
att leva tillsammans med andra.
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Filmens form och innehåll

Animation
Hej, stora värld! är en stop motion animation, en teknik 
som innebär att man får motiv att röra sig genom att låta 
kameran fånga flera stillbilder i följd och flytta moti-
vet lite i sänder. När bilderna sedan snabbt spelas upp, 
uppstår en rörelse. Man kan till exempel använda klippta 
pappersformer, leksaksfigurer eller lera.

• Vad var det vi såg i filmen som inte brukar finnas på 
djur och växter, till exempel på bävernosarna och ägg-
skalen? Vad hade animatörerna använt att göra figurer 
och bakgrunder av?

• Vad har ni i klassrummet ni kan animera, ge liv åt, med 
enkel stop motion-teknik? Kanske era pennor, kritor och 
sudd vill dansa? Har någon ett par busiga fingervantar 
att filma? Eller har klassen en mascot/gosedjur som har 
ett hemligt liv när ni gått hem? Gör en enkel film, eller 
flera! 

Fladdermöss
Titta på klipp 2. 

Ett djur vi lärt oss vara rädda för, men som faktiskt gör 
mycket nytta är fladdermusen.

• Hur vilar sig fladdermössen inne i trädet? Hur ser värl-
den ut när de vaknar? 
Testa att ”hänga” upp och ner och titta på världen ur 
deras perspektiv!

• Fladdermöss ser inte så bra. Vilket sinne använder de 
för att hitta mat, och för att inte flyga in i saker?

• Vad är det de äter? Varför är det bra för oss att ha flad-
dermöss nära där vi bor?

• Är fladdermöss farliga på riktigt, eller är det någonting 
vi har hittat på för att skrämma varandra?

• Vilken superhjälte har fladdermusen som sin symbol?

Såg du…?
Ibland finns det saker i filmer man kanske inte lägger 
märke till, men som finns där bara man tittar noga, eller 
när man plötsligt förstår något:

• När sköldpaddan kom upp ur jorden var det mitt i 
natten, och hon utbrast: ”Vad är det där? Ett ännu större 
ägg?” Vad tror ni att hon såg? Vi fick inte se det hon 
tittade på, men vi kanske kan lista ut vad det var?

• När den lilla gäddan börjat växa upp behöver hon bara 
äta var femte dag. Däremellan kan hon ta det lugnt och 
iaktta världen. Men hon verkar inte se den stora gädda 
som flyter orörlig med magen uppåt vid vattenytan, med-
an mindre fiskar samlas runt kroppen. Såg ni den? Vad 
hade hänt med den stora gäddan?

• Rördromen säger: ”Resten av världen verkar leva utan 
att tänka, men jag, jag tänker”. Samtidigt flyger något 
förbi högt uppe bakom hans huvud, något som är fullt 
med tänkande varelser. Vad var det som flög däruppe, 
och vilka satt inuti?

Fågelläten
Rördromen i vassen har ett mycket speciellt läte. 

• Vilka fåglars läte känner du igen? 

Klipp 2
Källa: Smorgasbord Picture House
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• Skapa ditt eget fågelläte: vissla, spela flöjt eller upp-
finn ett eget ljud på ditt eget sätt. 

• Rita och namnge nya fågelarter, och berätta för varan-
dra vad de äter, hur de bor, hur de kamouflerar sig etc. 
Samla fantasifåglarna i klassens egen fågelbok.

Vanliga och ovanliga djur
 Några av djuren i Hej, stora värld! är ovanliga i Sverige 
(till exempel rördrom och kungsfiskare) eftersom filmen 
handlar om djurlivet i en fransk flod. Men som helhet 
lär den oss ändå viktiga principer om hur djur i det vilda 
blir till, lever och samexisterar, och fungerar fint som 
kunskapsbank också för oss. Forskning visar att ju mer 
vi vet om naturen, desto mer benägna är vi att skydda 
den.

Titta på klipp 3 där den filosofiska eldsalamandern föds 
(och nästan dödas).

• Vilka salamandrar bor hos oss? (Mindre vattensa-
lamander och större vattensalamander). Vilken långbent 
fågel med vass näbb bör våra fiskyngel akta sig för? 
(tranan, hägern). Bor det sköldpaddor i våra vattendrag? 
Finns det grodor? Finns det gäddor? 

• Vilka djur i filmen har ni sett i verkligheten? Gå ut i 
naturen och ”samla” djurarter! Välj gärna en plats vid ett 
orört vattendrag, där artrikedomen är stor. Fota, teckna, 
lär er namnen och litet fakta om varje djur. Återvänd 
regelbundet. Låt djursamlingen växa för varje årskurs! 
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 TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Animera

Ta hjälp av en enkel instruktionsfilm innan ni börjar 
arbeta med stop motion i klassrummet.

Lär känna fåglars läten/sång

Läs mer om djurungar
"Fantastiska fakta om djurungar", en barnbok av Maja 
Säfström

Förvandlingar
Flera djurarter genomgår förvandlingar under sin 
livstid, till exempel trollsländan och salamandern. En 
art som också genomgår förvandlingar men som vi 
kanske oftare träffar på, är fjärilen. 

Fördjupa dig i fjärilarnas magiska värld i Biotopias 
lättillgängliga material, och berätta sedan för barnen, 
på deras nivå:
Låt eleverna göra de fyra fjärilsstadierna av pasta! 
(Ägg: Risoni Larv: Fusilli Puppa: Gnocchi Fjäril: Farfal-
le) Färglägg förslagsvis med Posca pennor, och klistra 
upp dem på en liten gren.

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Originalets titel : Bonjour le monde!
Land: Frankrike
Produktionsår: 2019

Svensk premiär 10 december 2021
Regi: Anne-Lise Koehler, Éric Serre
Manus: Anne-Lise Koehler
Producent: Alexis Lavillat

Svenska röster:
Karin Bertling, Johannes Wanselow,
Christine Singbrandt, Sasha Becker
Suzanne "Suuz" Cronstam. Mustafa Al-Mashhadani
och Anders Johansson
Regi svenska röster: David Wramneby
Översättning: Elin Wramneby

Tekniska fakta
Längd 67 min
Censur: Barntillåten
Distributör: Smorgasbord Picture House

REDAKTION

Text: Nina Nykvist
Redaktör: Anna Håkansson 
Svenska Filminstitutet, december 2021

KONTAKT

filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik 

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i 
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie 
biografrepertoar.

Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film 
för visningar i lärande sammanhang. 
fi lminstitutet.se/skolbio

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

https://www.youtube.com/watch?v=_PrHAt-UhjI
https://www.fågelsång.se
http://biotopia.nu/wp-content/uploads/2015/11/Forska-om-fjärilar-web.pdf
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik 
https://www.filminstitutet.se/skolbio

