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Om Filmhandledningen 

Denna filmhandledning är tänkt att användas 

som inspiration och stöd vid ett filmsamtal. 

De teman som tas upp är förslag på 

frågeställningar och diskussioner. Du väljer 

själv vad du vill och hinner ta upp med din 

klass samt vad som är relevant och intressant 

för just dina elever. 

Filmen och läroplanen 

Förfärliga snömannen passar utmärkt för att 

diskutera och problematisera 

värdegrundsfrågor om vänskap och 

mod/rädsla. 

 

Filmen berör tematiskt frågor om sorg, familj, 

mod och respekt för alla levande varelser. 

Filmen kan användas för arbete inom 

exempelvis svenska. 

Exempel på mål ur kursplanen 

Åk 2-3 
Centralt innehåll Svenska 

 

Tala, lyssna och samtala 

Att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer. 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

Texter som kombinerar ord och bild, till 

exempel film, spel och webb-texter. 

 

Språkbruk 

Ord, symboler och begrepp som används för 

att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

Åk 4-6 
Centralt innehåll Svenska  

 

Läsa och Skriva 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står 

mellan raderna. 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till 

exempel webbtexter, spel och tv-program. 

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska 

språkliga drag. 

 

Språkbruk 

Ord, symboler och begrepp som används för 

att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Ords och begrepps nyanser och 

värdeladdning. 

 

 

Före och efter filmen 

• Analys av filmens affisch 

Ta hjälp av dokumentet Bildanalys 

filmaffisch, som skickas ut fjorton 

dagar innan bokad visning. Diskutera 

vad eleverna tror att filmen kommer 

att handla om. Återkoppla gärna efter 

filmen, stämde elevernas tankar? 
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• Everest är en snöman även kallad 

Yeti. Ta reda på mer om myterna 

kring sagoväsendet Yeti. 

 

• Snömannen Everest får sitt namn efter 

berget Mount Everest. Titta 

tillsammans på en karta var berget 

ligger. 

Handling 

Shanghai. I filmens anslag ser vi insidan av 

ett laboratorium genom yetins ögon. Yetin 

flyr från svartklädda män med vapen och 

gömmer sig till sist uppe på ett tak.  

 

I huset där yetin gömmer sig bor tonåringen 

Yi tillsammans med sin mamma och mormor 

Nai Nai. Trots att det är sommarlov är Yi 

alltid på språng. Hon har flera olika jobb och 

är nästan aldrig hemma. Nai Nai är oroad över 

sitt barnbarn, ända sedan Yis pappa dog så har 

Yi varit frånvarande och stängt ute sin övriga 

familj. Yi arbetar i hemlighet för att kunna 

spara pengar till en framtida resa genom Kina. 

Yis pappa hade planerat att visa henne sina 

favoritplatser och Yi vill besöka dem alla för 

att hedra hans minne.  

 

Efter en intensiv jobbdag går Yi upp på taket 

för att lägga de intjänade pengarna på ett 

gömställe. Uppe på taket möter hon yetin. Yi 

ger yetin namnet Everest efter att hon luskat 

ut att yetin kommer från Mount Everest. 

 

Parallellt letar zoologen Dr. Zara och den 

pensionerade upptäcktsresaren Mr Burnish 

efter Everest. Mr Burnish äger laboratoriet där 

Everest satt fången. Mr Burnish vill visa upp 

yetin för allmänheten för att bli berömd. 

 

När Yi förstår att Everest är jagad bestämmer 

hon sig för att hjälpa honom till Himalaya. De 

två grannpojkarna Jin och Peng blir indragna i 

äventyret och följer med. Tillsammans med 

Everest beger sig de tre barnen ut i det 

okända. Ganska snart märker de att Everest 

har magiska krafter och kan påverka naturen 

genom sin sång. Under resan bär Yi med sig 

vykort med bilder av de platser Yis pappa 

velat att hon skulle se. Hon upptäcker att de 

tillsammans besökt alla platser på vykorten 

under sin flykt. Äventyret blir på så sätt även 

en läkande inre resa för Yi. 

 

 
 

Mr Burnish och Dr Zara är dem hack i häl. 

Samtidigt börjar Mr Burnish ändra åsikt, 

desto mer han lär sig om yetins beteende, 

desto mer växer hans tvivel kring 

tillfångatagandet. Det visar sig dock att Dr 

Zara, som säger sig värna om alla djur, inte 

riktigt står för sina ord. Dr Zara tar 

kommandot i jakten på Everest med syfte att 

sälja Yetin dyrt.  

 

I en av filmens slutscener befinner sig barnen 

och Everest på en bro till Mount Everest 

omringade av vakter. Tumult uppstår men 
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tillsammans med Mr Burnish lyckas de till 

slut besegra Dr Zara så att Everest kan 

återförenas med sin familj.   

 

Yi inser att det är hon som har distanserat sig 

från sin mamma och mormor och filmen 

slutar med att hela familjen samlas under en 

festmåltid.  

 

Ringa in filmens handling 

Du kan tillsammans med dina elever närma 

dig filmens handling på flera olika sätt. Ett 

sätt är att ställa öppna frågor om karaktärer, 

händelser och nyckelscener. Ett annat sätt är 

att ni tillsammans i klassen ritar upp alla 

karaktärer med streckgubbar och kartlägger 

de olika karaktärernas relation till varandra 

med ord, teckningar och pilar. Vilken är 

filmens huvudperson/er? Hur känner de andra 

karaktärerna huvudpersonen/erna? Hjälper de 

hen på något sätt? Ställer de till problem för 

hen? Vad har de olika karaktärerna för 

önskningar och drömmar? Och så vidare. På 

så sätt kommer ni även åt filmens handling i 

stora drag.  

 

Tema: Vänskap och mod 

Beskriv hur Yi och yetin träffas.  

- Vilken tror ni var räddast? Motivera. 

- Hur blir de vänner? 

- Varför får yetin namnet Everest? Hur 

kommer Yi på att yetins hem är vid 

Mount Everest? 

Yi tror att yetin är en kille.  

- Varför tror hon det?  

Vi får dock aldrig veta om Everest är en tjej 

eller en kille.  

- Tror ni hon har rätt? Motivera.  

- Är det viktigt att veta? Motivera.  

 

Första gången Yi springer på Jin retas de med 

varandra. Jin håller hela tiden på med sin 

mobil och sina kläder och Yi är smutsig och 

luktar sopor. 

- Vilken typ av person är Yi? Vilken typ 

av person är Jin? Varför tolkar ni dem 

så? Försök få eleverna att reflektera 

kring hur karaktärerna är tecknade, 

vad de bär för kläder samt vad de 

säger och gör i filmen m.m. 

 

I början av filmen verkar Yi och Jin ha 

mycket fördomar om varandra. Yi tycker att 

Jin är en snobbig tjejtjusare och Jin tycker Yi 

är konstig. 

- Vad betyder fördomar? 

- Varför tror ni de har fördomar om 

varandra? 

- Vad finns det för nackdelar med att ha 

fördomar om andra människor? 

Jämför Yi och Jins relation i början och i 

slutet av filmen.  

- Har de fortfarande fördomar om 

varandra? Vad har förändrats? Skulle 

ni säga att de blev vänner? Motivera. 

 

Yi bestämmer sig direkt för att hjälpa Everest. 

- Vad tror ni det är som gör att hon vill 

hjälpa yetin hem? 

Kusinerna Peng och Jin följer med.  

- Följer de med frivilligt? Eller hur 

kommer det sig att de följer med?  
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- Yi och Peng tvekar inte att hjälpa 

Everest. Jin tvekar desto mer. Varför 

tror ni att Jin tvekar? 

 

Under resan lär barnen känna Everest lite 

bättre och kommer fram till att han är ett barn. 

- Vad är det som gör att de drar de 

slutsatserna? 

 

I filmen möter barnen en mängd olika faror. 

- Kommer ni ihåg några scener där det 

blev farligt? Varför var det farligt? 

- När i filmen tycker ni att Yi var som 

mest modig? Motivera. 

- När i filmen tycker ni att Jin var som 

mest modig? Motivera. 

- Vad innebär det att vara modig? Är 

modig och orädd samma sak? Kan 

man vara modig och rädd samtidigt? 

Hur då? 

 

 
 

 

Mr Burnish vill väldigt gärna fånga Everest 

men i slutet av filmen börjar han tveka. 

- Vad får honom att tveka? 

- Vad är det som gör att Mr Burnish till 

slut hjälper Everest och barnen? 

- Tycker ni att Mr Burnish är modig 

någon gång i filmen? Varför? Varför 

inte? Motivera. 

Tema: Flykt och saknad 

Man kan säga att filmen berör temat flykt på 

två sätt. Everest och barnen måste fly från Mr 

Burnish. Men Yi flyr även från något annat. 

- Vad flyr Yi från?  

- Varför tror ni att hon undviker sin 

mamma och sin mormor Nai Nai? 

- Hur behandlar Nai Nai och mamman 

Yi? Kunde de gjort på något annat 

sätt? 

Vid ett tillfälle i filmen säger Yi att hon inte 

gråtit sedan hennes pappa dog. 

- Vad tror ni det beror på? 

 

Yi brukar spela fiol i smyg. 

- Varför tror ni hon håller det hemligt? 

- Varför betyder fiolen så mycket för 

henne? 

I en av filmens scener spelar Yi fiol på en stor 

stenstaty. 

- Vad händer när hon spelar? Tårar 

börja rinna för Yis kinder, samtidigt 

faller regn och tusentals vita blommor 

slår ut.  

- Vad tror ni Yi tänker när hon står och 

spelar? Varför då? 

- Vad tror ni Jin, Peng och Everest 

tänker? Varför då? 

 

Yi bär med sig vykort som visar olika platser. 

- Vem har hon fått vykorten av? Varför 

då? Vad betyder vykorten för Yi? 

Under resan tittar Yi på bilderna. 

- Vad kommer hon på när hon tittar på 

vykortens bilder? Vad tror ni det 

betyder för Yi att de tillsammans 

besökt alla platserna på vykorten? 
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I slutet av filmen försonas Yi med sin mamma 

och sin mormor. 

- Vad är det som gör att hon inte längre 

vill undvika dem? 

 

När snömannen flyr i början av filmen 

trampar han sönder en bil. Mr Burnish män 

vill muta bilägaren. 

- Vad betyder begreppet muta? Varför 

tror ni att de vill muta mannen? 

- Vad tror ni skulle kunna hända om 

mannen berättar för andra om yetin 

som krossade hans bil? 

- Bör mannen ta emot pengarna? 

Motivera. 

 

 
 

Mr Burnish vill väldigt gärna fånga Everest. 

- Varför vill Mr Burnish fånga Yetin? 

- Vad hoppas han ska hända om han 

lyckas? 

 

I en av filmens slutscener händer något som 

får Mr Burnish att tänka på ett gammalt 

minne. 

- Vad är det han minns? 

- Vad är det som påminner honom om 

minnet? 

- Vad händer efter att han minns? Hur 

agerar han? 

 

I början av filmen verkar Dr Zara älska djur. 

- Hur förändras hon under filmen? 

- Vad är det hon egentligen vill ha? 

- Hur lurar hon Mr Burnish? 

 

Tema: Berättande och bildspråk 

Inledningen av en film kallas för anslag. I 

anslaget försöker filmskaparna väcka tittarens 

intresse och ge en ingång till berättelsen, utan 

att berätta för mycket. 

- Minns ni hur filmen började? Vad såg 

ni i de första scenerna? Vad hörde ni? 

 

I anslaget ser vi först en svart bild och hör 

krafsande ljud. En dörr slås upp och därefter 

följer skakiga bilder inifrån en steril byggnad. 

Människor skriker och skjuter. Bilderna är 

tecknade för att härma en subjektiv kamera. 

Det vill säga vi ser byggnaden och alla vakter 

genom yetins ögon. 

- Vad är en subjektiv kamera?  

Om ingen elev känner till begreppet, 

fråga dem om de kan beskriva ”first 

person view”, ett begrepp som 

används i spelsammanhang och som 

beskriver samma typ av kameravinkel. 

- Varför tror ni att filmskaparna valt att 

skildra scenen ur Yetis ögon? 

 

I filmen har Yetin magiska krafter. 

- Hur har filmskaparna skildrat de 

magiska krafterna? Hur har de tecknat 

de magiska krafterna? Vilka ljud 

hänger ihop med skildringen av de 

magiska krafterna? 
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I filmvärlden brukar filmens 

huvudperson/huvudpersonerna kallas 

protagonist.  

- Vem eller vilka var filmens 

protagonist/protagonister? Varför? 

Protagonistens motståndare brukar kallas 

antagonist.  

- Vem eller vilka var filmens 

antagonist/antagonister? Varför? 

 

 
 

 

I klassisk dramaturgi brukar huvudpersonen 

ställas inför en eller flera konflikter (problem, 

hinder) för att filmen ska bli spännande att 

titta på.  

- Vilka konflikter stod Yi inför?  

- Vilka konflikter stod Everest inför? 

- Fanns det andra karaktärer i filmen 

som stod inför några konflikter? 

Vilka?  

- Hur löste sig konflikterna? 

 

Kunde ni lista ut hur filmen skulle sluta?  

Vad var det som gjorde att ni kunde gissa 

slutet? Vilka ledtrådar fanns i berättelsen?  

 

Har ni sett några andra filmer som påminner 

om ”Förfärliga snömannen”? På vilket sätt 

påminner de om varandra? Vad skiljer dem 

åt? 

 

Vi rör oss alla i transmediala världar och tar 

del av mängder med transmediala berättelser. 

Olika medium påverkar upplevelsen och 

tolkningen av en berättelse. Vissa av 

berättelsens element förstärks av ett visst 

medium medan andra element kanske 

försvinner. 

- Har ni läst böcker/serietidningar/spelat 

dataspel som påminner om filmens 

berättelse?  På vilket sätt påminner de 

om varandra? Vad skiljer dem åt? 

- Om ni jämför att titta på film med 

exempelvis att spela dataspel och läsa 

böcker. Hur berättar en film? Hur 

berättar en bok? Hur berättar ett 

dataspel? 

 

Slutdiskussion 

Fanns det någon scen som ni tyckte extra 

mycket om? Varför då? När var filmen som 

mest spännande? Varför? 

 

Fanns det någon scen ni inte tyckte om eller 

som ni tyckte var jobbig att se? Varför? 

 

Jämför Yi i början av filmen och i slutet av 

filmen. Har hon utvecklats/förändrats på 

något sätt? 

 

Jämför Jin i början av filmen och i slutet av 

filmen. Har han utvecklats/förändrats på 

något sätt? 
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Jämför Everest i början av filmen och i slutet 

av filmen. Har han utvecklats/förändrats på 

något sätt? 

 

Jämför Mr Burnish i början av filmen och i 

slutet av filmen. Har han utvecklats/förändrats 

på något sätt? 

 

Har filmen något budskap? Vilket/vilka?    

 

 

 

 
 

 

En filmhandledning från Medioteket av Elin Jönsson, elin.s.jonsson@edu.stockholm.se 

 

För information och bokning av skolbio: stockholm.se/medioteket/skolbio 

Följ gärna Mediotekets arbete med film via Facebooksidan: Medioteket – film 
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