MALIN & DEN MAKALÖSA MANICKEN
Filmhandledning

Övergripande:

Den här serien riktar sig till barn i åldern 5-6 år. Men det går utmärkt att låta yngre barn
titta på den och utgå från deras ålder när ni samtalar om vad ni sett.
Det viktigaste är att ni har tid att följa upp efteråt och fånga upp barnens funderingar.
Fånga upp barnens tankar kring de olika känslorna. Låt barnen berätta. Det är bra att
börja med mindre grupper så att barnen får större möjligheter att prata till punkt. Det är
också lättare för barnen att öva sitt lyssnande om det är en grupp på färre barn.

Frågeställare & Expert

Låt barnen turas om att vara experter. Du och de andra barnen ställer frågor om de olika
känslorna. När alla barn fått vara experter kan ni prata om att alla upplever känslor på olika sätt och har olika erfarenheter. Det finns inga rätt och fel. Alla har rätt till alla känslor.
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MALIN & DEN MAKALÖSA MANICKEN
Filmhandledning
Boktips till varje avsnitt:
1. GLÄDJE: Snart blir det roligt av Emma Adbåge
En bok om förväntningar och när det kanske inte blir precis så roligt som vi föreställt oss.
2. ILSKA: Memmo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virke
Memmo och Mysen flyger drake. Vems tur är det egentligen att ha draken, och hur ska det
bli när ilskan redan kokat över?
3. RÄDSLA: Livrädd på playan av Mari Kanstad Johnsen
En bok om att hantera sin rädsla. Det visar sig att vuxna också kan bli rädda.
4. SKAM: Kompisen blir arg av Moni Nilsson och Per Gustavsson
Som titeln antyder går den här boken också att använda när ni sett avsnitt två, men den
berör på ett fint sätt hur det kan kännas att ha gjort någon annan ledsen.
Alfons och Odjuret av Gunilla Bergström
I serien har vi valt att belysa det dåliga samvetet och vill komma bort helt från
skamvråmenatiliteten, och i den här boken brottas Alfons verkligen med sitt dåliga
samvete som ligger där under sängen och påminner honom om vad han gjort.
5. SORG: Dom som är kvar av Karin Saler & Siri Ahmed Backström En liten storslagen
bok med tankar och funderingar kring hur olika människor hanterar att någon dör.
6. EMPATI: Jag hämtar nappen av Pija Lindenbaum En kort och enkel historia kring att
det kan vara lite bökigt och jobbigt att tänka på andra, men det kanske är värt det ändå?
Snäll av Gro Dahle & Svein Nyhus Ett barn som är så lydig och snäll att det tillslut inte
finns något barn kvar, som försvinner in i väggen för att ingen lyssnar. Hur gör vi för att alla
ska få sin plats? Behöver alla lika mycket plats?
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