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Tittar ditt
barn på
film?

Såhär kan du
titta på film
tillsammans med
ditt barn
Hitta filmen du vill visa

Sitt tillsammans
med barnet

Titta på bilderna igen
och / eller prata
om det ni såg

Det här är en folder för dig som
- tycker att film är viktigt för små
barns språkutveckling
- visar film för att få tid att göra
något du inte kan göra med barnet, t ex laga mat
- har en känsla av det inte är bra
eller helt rätt att barn ser på film.
- tänker att små barn kan titta på
film på egen hand
- vill se film med och dela
filmupplevelser med barnet

• Ibland finns det stillbilder
från filmen att titta på för
att presentera figurerna i
filmen

Se filmen och upplev
tillsammans,

Sätta ord på
upplevelsen
det kan handla om känslor
som barnet visat, något ord
det sagt eller något barnet
kände igen

du kan använda verkliga
föremål som finns med i
filmen och som barnet
kanske kommer ihåg

Koppla upplevelsen till
barnets verklighet genom
att till exempel peka och
visa på föremål eller prata
om en vana ni har

Hur kan vi tänka om
film för små barn?
Att läsa bilderböcker och
att titta på film är två sätt
att ta del av berättelser.
Båda sätten är bra sätt för små barn
att utveckla sitt språk. Den största
skillnade mellan dem är att när du
läser en bok för barnet är du med
och läser och förtydligar berättelsen
medan när det handlar om film
är barnet ibland ensamt med sin
upplevelse. Ett litet barn behöver se
och uppleva film tillsammans för att
lära sig att se och bearbeta
filmupplevelser själv. På samma sätt
som barn behöver lära sig ”läsa”,
behöver de lära sig se och förstå
film. Rörliga bilder är en viktig del av
det bildspråk små barn ska
lära sig förstå.

Film- och läsupplevelser hör
ihop med verkligheten, med
barnets liv
När du ser film med barnet får du
tillgång till barnets upplevelse och
kan förstå hur barnet tolkar filmen.
Genom att se film tillsammans med
barnet och prata om upplevelsen
kan du knyta filmen till barnets
egen värld, det som finns runt

barnet. När du pratar med barnet
om filmupplevelsen kan du tänka
på att inte enbart upprepa det
barnet uttrycker utan också leda
upplevelsen vidare och knyta den
till andra erfarenheter barnet har.
Att se och prata om film utvecklar
efterhand en mediekompetens hos
barnet där det förstår att film och
verklighet hör ihop men inte är
samma.

Film är väldigt tillgängligt i
till exempel mobilen.
Att se film kan av en del uppfattas
som avdramatiserat och väldigt
enkelt att göra jämfört med att läsa
en bok. En del upplever det som för
enkelt och ett inte helt ”bra” sätt att
underhålla barnet men att se film
jämfört med att läsa bok handlar
inte om bra eller dåligt utan om
hur vi gör det och vad vi ser. Att
dela filmupplevelsen och prata
om den med barnet är ett sätt att
komma åt det ”dåliga samvetet”
om att se film och det är ett sätt
att använda film så att barnets
språk utvecklas. Samtidigt visar du
barnet att det är härligt att se film
tillsammans!

Kolla film här
På BUFFs hemsida buff.se/bokstart har
vi samlat länkar till kortfilmer för små
barn och information om hur du kan få
tillgång till fler filmer att titta på hemma.
Projektet är en del av Bokstart och finansierat med stöd av Kulturrådet och
Region Skåne. Läs mer på
bokstart.se

