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LITTERÄRA FÖRLAGOR
“ASTONS STENAR” AV LOTTA GEFFENBLAD

FÖRLAG: EN BOK FÖR ALLA

BERÄTTELSEN
Aston är en liten hund som en blåsig eftermiddag på väg hem, just som gatubelysningen 
tänds, hittar en sten i en vattenpöl. Han känner på den; den är våt och kall. Utan att mamman 
märker det, låter han stenen glida ner i hennes (redan) tunga matkasse. Det blir den första i 
raden av stenar Aston tar hand om; tvättar, stoppar om, ger en egen säng. Vintern kommer, 
och vår och sommar, och stenarna hemma hos Aston blir fler och fler.… till slut kommer 
pappan med det kloka förslaget att stenarna ska få bo på stranden, bland alla andra stenar i 
solen. Aston går med på förslaget – men på väg hem hittar han en pinne det är synd om, och 
vi anar att det bara är den första i en lång rad pinnar...
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FÖRSLAG PÅ INTRODUKTION INFÖR 
VISNINGEN
”Aston är en väldigt snäll liten hundkille. Han ser något 
ingen annan ser: att stenarna fryser. Då bestämmer sig 
Aston för att ta hand om dem…”

FILMENS TEMAN
Det här är berättelsen om en liten hund i 
människokläder, som tar egna initiativ, vilket ger 
föräldrarna blandade känslor. Hans syfte är vällovligt, 
men situationen blir allt mer ohållbar; det går inte att 
hjälpa alla frusna stenar man hittar! Det finns helt 
enkelt inte plats. Hans pappa hittar en utväg där inte 
leken och ömsintheten måste få ett slut, men kan ta en 
annan riktning.

ATT TA HAND OM
Vad tänker Aston när han hittar sin första sten? Hur 
känns det inuti honom?         
                                       
Hur känns det känns att ta hand om någon? Vem tar 
du hand om? Hur gör du det? Vem tar hand om dig? 
Hur känns det? Aston tar hand om sina stenar och sin 
nalle: märkte ni att hans första sten fick nallens säng. 
Var fick nallen sova då? 

Gör som Aston; Gå ut och hitta varsin sten, tvätta 
den, gör en säng med kudde och täcke. Ge stenen ett 
namn och fundera på om den behöver mat, lek och 
sagor...

Kanske barnens stenar börjar leka med varandra? 

Uppmuntra särskilt pojkarnas förmåga att vara 
omhändertagande!

ÅRSTIDERNA
Det är spännande att lyssna på en film utan att se bilden. 
I filmen om Aston kan vi höra hur årstiderna växlar. 

Hur hör man att det är höst? Hur låter vinterns ljud? 
När blir det vår och sommar? Vilken årstid var det när 
filmen började – och vilken var det när den slutade?       
                                         
Försök skapa egna årstidsljud genom att knåda 
potatismjöl (knarrande snö) och låta torra ärtor trilla 
på en plåt (regn) etc.!

Spela in olika ljud och låt barnen gissa vad de hör. Låt 
barnen samla ljud själva!

MUSIK
Det spelades gitarr hela filmen igenom. 

Lade ni märke till vem det var som spelade? Vilket 
instrument tycker du om? Varför? Går det att göra 
instrument av det vi har runtom oss? Kan vi låta som 
instrument med bara kroppen? 

Lyssna på olika sorts musik och försök höra vilka 
instrument som används!
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