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Shoooms otroliga resa/ 
Astons presenter
I Shoooms otroliga resa möter vi den nykläckta ugglan 
Shoom som förlorar sitt hem i en storm. Tillsammans med 
sitt ännu okläckta syskon ger sig Shooom av i letandet 
efter ett nytt hem. Att ensam bära, skydda och rädda sitt 
syskonägg från faror blir en stor utmaning för en liten 
uggla. Men alla faror till trots, och med hjälp varifrån man 
minst anar, klarar hon det. Filmen är kort, men innehållsrik, 
spännande bildberättad och i stora delar utan dialog.

Astons presenter visas som förfilm. Aston är en liten hund 
som ser mycket fram emot sin födelsedag. Medan han 
väntar gör han presenter av det mesta i sin omgivning. När 
dagen äntligen kommer hittar han något bland presenterna, 
som otippat blir hans favorit.
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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 mellan förskoleklass till årskurs 1 är just en 
rekommendation. 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 filmmediet. Du känner dina elever bäst och 
vet vad som kan vara relevant och intressant just för 
dem. Filmerna är barntillåtna. Med den här handled-
ningen kan man även använda klipp ifrån filmen för att 
få ett tydligare underlag och stöd för minnet. 

Handling
Shoooms otroliga resa
Shoooms otroliga resa inleds med en storm ute till havs 
som drar in i den lilla staden, och vidare ut i skogen där 
ugglan Shooom just har kläckts i ett ihåligt träd. Utkas-
tad ur sitt bo börjar hennes långa resa mot ett nytt hem, 
och en familj där hon kan vara trygg.

Så liten hon är, får ugglan också ansvar för sitt ännu 
mindre äggsyskon, något som försvårar resan men gör 
äventyret spännande för oss som följer med. 
Shooom blir glad över varje levande varelse hon träffar 
på; röksvampar, vildsvin och krokodiler, och hoppas 
för varje möte att få höra hemma. När ägget rullar ner 
i en stor grop full av andra, likadana ägg blir det svårt 
för Shooom att hitta rätt. Det ska snart visa sig att hon 
tagit miste. När Shooom och ägget hamnar i vattnet blir 

de räddade av en vänlig utter. Ägget kläcks på utterns 
mage – och ut kommer en liten krokodil! 

Shooom måste vända om. I en poetisk nattscen hittar 
hon krokodilens äggrop igen. När eldflugor lyser på ska-
len, ser Shooom, och vi, i vilket ägg syskonet ligger. 

Ugglan och ägget får en stunds välbehövlig nattvila 
tillsammans, i ett gammalt fågelbo på ett hustak. 
Men när morgonen gryr väcks de abrupt; Shooom och 
ägget befinner sig mitt i en byggarbetsplats, och de kom-
mer undan de stora maskinerna bara med nöd och näppe.
Ägget kommer i rullning ner till några lekande barn som 
nyfiket tar hand om det. På en bilresa kläcks det, och 
uggleungen får namnet Pip av barnen. Under tiden letar 
Shooom efter sitt syskon. Pip och barnen är på väg till 
morfar som arbetar som vakt i ett utkikstorn vid havet. 
När Pip lämnas ensam i tornet en stund, slår han av 
misstag på högtalaranläggningen. Hans kvitter hörs över 
hela staden, och Shooom känner igen sitt syskons röst, 
och kan följa ljudet tills de äntligen återser varandra. 
När barnen kommer tillbaka har deras uggla blivit två! 
Morfar cyklar med barn och fågelungar till stranden, där 
ugglorna hittar en väg som så småningom leder tillbaka 
till skogen. Men det dröjer innan räddningen kommer, 
och det är inte under några uggleföräldrars vingar de 
till slut får skydd. När en tvättbjörnsunge har fastnat i 
en badleksak kan ugglesyskonen med sina vassa näbbar 
rädda henne. Tvättbjörnsmamman öppnar sin famn för 
dem alla. Shooom och Pip har efter sin otroliga resa 
hittat ett hem till slut.

Astons presenter
Vi möter hunden Aston de snuviga och regniga dagarna 
straxt innan hans födelsedag. Aston väntar ivrigt på att 



bli frisk, och på att fylla år. Medan han väntar slår han 
in paket – det mesta i hemmet blir inslaget; saltkaret, 
nallarna, diskborsten, ja till och med toalettstolen! När 
födelsedagen äntligen kommer får han en cykel i pre-
sent. Och med posten kommer ännu en gåva: en drake 
att flyga med. Men ute regnar det fortfarande, så Aston 
måste vänta med att använda sina presenter. Vilken tur 
då, att det i drakpaketet fanns en stödplanka. Den kan 
Aston ta med till förskolan och leka med på många olika 
sätt. När det äntligen slutar regna gör familjen en utflykt 
i det gröna. Pappa och Aston flyger med draken, men 
när Aston tappar snöret och draken fastnar i ett träd, går 
den sönder. Pappan blir ledsen och Aston tröstar honom 
med en present: Av plankan och det som var kvar av 
draken har han byggt en båt som de kan leka med nere 
vid vattnet. 

Filmerna och läroplanen
Empati
Förskolans läroplan vill att vi ger barnen: ”möjlighet att 
utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 
genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla” Sko-
lans läroplan lyfter vikten av att ”främja förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse”. 

Filmen om Shoom, som tar hand om sitt skyddslösa 
syskon i en främmande värld, ger oss möjlighet att se 
exempel på och pröva vår egen känsla av empati för den 
som behöver vår hjälp.

• Har ni tagit hand om ett småsyskon som behövt er 

hjälp någon gång? Vad hände?

• Vad kan vara svårt med någon som är mindre/svagare/
annorlunda än en själv? Hur känns det att hjälpa någon 
annan? Hur är det att vara liten och behöva hjälp?
Hur skulle det bli om vi inte hjälpte varandra? Hur blir det 
om vi gör det?

Kommunikation
I förskolans läroplan uppmanas vi att ”utmana barnens 
nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation” 
I filmen om Shooom pratar inte djuren som i många andra 
animerade filmer. 

• Hur kan vi förstå vad ekorren, ugglan och de andra dju-
ren menar utan att de faktiskt använder ord?

• Hur talar djur med varandra och med oss? Kan djuren 
skicka signaler som vi kan uppfatta? Hur visar hundar att 
de är glada? Hur visar fåglar att de är rädda? 

• Kan vi förstå vad ett djur menar? Känner ni något djur 
som ni förstår utan ord? 

• Vilka sinnen använder vi för att förstå varandra? Om ett 
sinne skadas, kan vi ändå hitta sätt att kommunicera. Hur?

Ägg
I grundskolans läroplan i Biologi åk 1-3 räknas ”djurs och 
växters livscykler” till det centrala innehållet. När vi pratar 
om ägg med barnen ligger det nära till hands att kombi-
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nera Biologi och Hemkunskap. Av äggskal kan vi också 
skapa både nya konstverk och berättelser.

• Vilka djur känner ni till som lägger ägg, mer än ugglor? 
Vilket djur i filmen lade många ägg i en grop? Vilket djurs 
ägg brukar vi äta? Vilka vanliga maträtter innehåller ägg?

• Gör pannkakor och studera äggets skal, vita och gula, 
och vispa maränger av äggvita.

• Använd urblåsta ägg för att skapa egna berättelser; måla, 
dekorera och gör egna sagor om äggens äventyr, och vem 
som kommer ut när de kläcks. Vilka sagodjur brukar kom-
ma ur ägg?

Titta på klipp 1.
• Det första ugglan Shooom ser är en ekorre. Är det hen-
nes mamma?

Shooom kläcktes ur ett ägg. 
• Såg ni att det fanns två ägg i boet? Vem tror ni finns i det 
andra ägget?

Titta på klipp 2.
Shoooms ägg rullar ner i en grop. Men där ligger ju hund-
ra andra, likadana ägg!

• Hur ska Shooom nu hitta sitt syskon? Vem har lagt alla 
äggen, tror ni?

Återbruk
I förskolans läroplan läser vi: ”Utbildningen ska ge bar-
nen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt 
förhållningssätt”. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur de olika val som människor gör kan 
bidra till en hållbar utveckling. I kursplanen för Hem- och 

konsumentkunskap åk 1-6 är ”återvinning” en viktig 
punkt. 

I filmen Astons presenter slås det in många paket. Berätta 
att (present)papper görs av träd, och om hur viktiga träd 
är för oss. Vi lär oss vara miljömedvetna och återbruka 
när vi hittar nya användningsområden för det vi redan 
har: 

• Gör presentpapper av egentillverkat och återbrukat 
material. Använd egna målningar/teckningar, färgglada 
veckotidningar eller dagstidningssidor. Gör stämplar av 
råa potatishalvor. Skär ut enkla figurer, doppa i färg och 
stämpla mönster. Klä in skokartonger med det egen-
designade pappret. Slå in presenter med snören sparade 
från ett annat kalas. Dekorera med vackra löv, kottar och 
blommor (pressa gärna blommorna först!). 

Plankan som följde med Astons drake blev hans favorit-
present. Den använde han till många olika saker.

Klipp 1 ur Schoooms otroliga resa. 
Källa: Folkets Bio
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Klipp 2  ur Schoooms otroliga resa. 
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• Minns ni alla saker han gjorde med den? Vad blev det 
av den till slut?

• Vad skulle ni göra om ni hade Astons planka? Eller en 
fågelfjäder, ett cykelhjul, en rund sten eller en skokar-
tong? 

• Hitta saker som blivit över, som ni kan använda igen!

Filmernas form och innehåll
Adoption
Vad hade hänt med ugglornas föräldrar? Hos vem fick 
Shooom och Pip en ny familj? Händer det att barn får 
nya föräldrar? Vad kan det bero på? Kan man växa upp i 
en familj där man inte är släkt med varandra? Finns det 
två familjer som är precis likadana? Vad behövs för att 
vi ska trivas tillsammans i en familj?

• Hur ser era familjer ut? Rita och berätta om er alldeles 
egna speciella familj.

Musik och dans
I filmen om Shooom finns det inte bara ugglor. Vilka 
andra djur kommer ni ihåg? 

• En ekorrsång kan ni antagligen – men hur är det med 
krokodilsånger? 

• Om ni inte kan någon krokodilsång – gör en egen! 

• Skapa en krokodilkoreografi och dansa Krokodilens 
egen dans!

• Gör sånger och danser till de andra djuren i filmen, 
också!

I filmen om Aston hör vi en återkommande musikslinga.
 
• Vilket instrument är det vi hör? I slutet på filmen ser vi 
vem som spelar. Kommer ni ihåg vem det var? 

• Hur hade det låtit med ett annat instrument? Pröva att 
titta på Aston utan ljud och spela trumma istället. Hur 
ändras filmen av musiken? 

Att se film/läsa bok
En film börjar alltid med en berättelse, ofta en bok.
Astons presenter fanns först som bok, och blev sedan 
film. På vilket sätt blev berättelsen annorlunda när den 
blev film?

• Vad finns i filmen som inte finns i boken? (Ljus, musik, 
rörelse till exempel)

• Vad finns i boken som inte finns i filmen (en längre 
berättelse, roliga ord och beskrivningar till exempel)

• Har ni sett någon annan berättelse som först var en bok 
och sedan blev film? Berätta för varandra! 

Presenter och födelsedagssånger
Varför ger vi varandra presenter?

• När brukar man ge någon en present, mer än på födel-
sedagar?

• Vilket är roligast: att få presenter, eller att ge dem?

• Har ni fått någon present ni inte gillat? Hur var det? 

• Har ni fått något ni gillat? Hur kändes det?
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• Vad brukar ni sjunga när någon fyller år? Hur många 
olika födelsedagssånger kan ni? På hur många olika 
språk? 

• Astons föräldrar sjöng ”Ja må han leva” på hund-
språket. Hur skulle det låta om katter sjöng sången på 
kattspråket? Sjung sången på olika djurs vis! Hur sjung-
er ugglorna? Korna? Bina? Och vad ger de varandra i 
present, tror ni…?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Mer om Aston

Läs "Astons stenar" och "Astons presenter", bilder-
böcker av Lotta Geffenblad, Bonnier Carlsen

Se Astons stenar, animerad film av Lotta Geffenblad 
och Uzi Geffenblad, 
Distribution: Filmcentrum 

Mer om förkylning

Läs bilderboken "När Lilla Anna var förkyld av Inger 
och Lasse Sandberg"

Om förkylning hos barn på 1177.

Äggpyssel
Instruktionsfilm om hur man blåser ur ägg.

PRODUKTIONSINFO

Längd: 34 min
Barntillåten
Svenskt tal
Svensk premiär: 2020-09-25
Distribution: Folkets Bio,
info@folketsbio.se
Institutionella rättigheter: FilmCentrum
info@fokusfilm.se
 
Shoooms otroliga resa 
Frankrike, Belgien 2019
Originaltitel: L'Odyssée de Choum
Regi: Julien Bisaro
Manus: Julien Bisaro och Claire Paoletti
Musik: David Reyes
Producent: Olivier Nomen, Claire Paoletti

Astons presenter
Sverige 2012
Regi:  Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad
Manus: Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad
Musik: Uzi Geffenblad
Producent: Uzi Geffenblad

REDAKTION

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

KONTAKT

filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.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
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