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Filmtips för
åk 4-6
Från AV-Media Kalmar län, ett resurscentrum
för film och digitalt lärande för dig som är
lärare eller elev i Kalmar län.
Filmerna hittar du via avmkl.se/mediekatalog

Visa film i skolan
Att använda film i skolan skapar en mer varierad undervisning
där fler elever har möjlighet att ta till sig kunskap. Här har vi
valt ut våra favoriter just för åk 4-6.
Allt material är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt och inköpt med rättigheter som innebär att du och
dina elever får använda filmerna för utbildning och lärande.

Spelfilm
Skoldiscot
Från 10 år
Kortfilm/Värdegrund

Det är skoldisco och Kevin sneglar
bort över dansgolvet. Innerst
inne vill Kevin också vara där,
men han tycker det är svårt att
fråga personen han gillar om lov.
Med stor igenkänning skildras
osäkerheten och pirret i magen
inför det första steget. Vad säger
man och är det okej att tycka om
vem man vill? Filmen vann BUFF:s
pris på Novemberfestivalen 2018,
och har även vunnit pris på flera
internationella kortfilmsfestivaler.

Face to Face
Från 9 år
Värdegrund/Nordiska språk

Reykjavik. Julen närmar sig och
13-åriga Brynhildhur har mycket
i vardagen att glädja sig åt. Hon
har fina och engagerade föräldrar, en snäll bästis och ligger bra

till för att få solorollen på klasskörens julkonsert. Men Brynhildhur
blir mobbad av klasskamraten
Silja och det förstör allt det fina.
Brynhildur kan inte
förstå varför Silja är så elak mot
henne och hon försöker ta reda
på hur de kan bli vänner istället.

Brottas
Från 10 år
Kortfilm/Värdegrund

Jaana och Bettan är 13 och bästa
vänner. De har brottning som
gemensamt intresse. Jaanas
mål är att de ska få börja i den
avancerade gruppen, och de är
på god väg. Men så kliver Umut
in på träningen och allt förändras.
Bettan ändrar beteende för att han
är kille, och Jaana tvingas härma
hennes nya drivkrafter för att behålla sin bästa vän. Brottas är en
film för alla som någonsin haft så
mycket känslor i sig att man blir
galen. Här får de släppas ut – på
brottarmattan.

Cloudboy

I Kill Giants

Från 9 år
Värdegrund/Nationella minoriteter
Lärarhandledning finns.

Från 11 år
Värdegrund/Familj/Sjukdom
Lärarhandledning finns

Niilas har bott med sin pappa i
Belgien så länge han minns. Det
är sommarlov och hans föräldrar
har bestämt att han ska åka och
hälsa på sin mamma och hennes
nya familj i Sápmi. Mamman
lämnade Belgien när Niilas var
mycket liten och han känner henne egentligen inte alls. Trots Niilas protester blir det som mamma
och pappa vill. I Sápmi är tillvaron
helt annorlunda och Niilas håller
sig för sig själv och längtar hem.
Men renkalvarna ska märkas och
alla måste hjälpa till. När en av
kalvarna springer bort dras Niilas
med i jakten och mot alla odds
blir den här sommaren det största
äventyret i hans liv.

När det verkliga livet blir för tungt
för tonåriga outsidern Barbara flyr
hon till fantasin och det uppdrag
hon är besatt av: att döda jättarna
som hotar världen.

Miraklet på berget
Från 10 år
Värdegrund/Kropp och hälsa
Lärarhandledning finns

Trettonåriga Amelie hatar att vara
sjuk. Efter en livshotande astmaattack skickas hon av föräldrarna
till en klinik i bergen. Hon blir
snabbt uttråkad, men träffar Bart
som arbetar på ett lantbruk. Han
berättar om en gammal tradition
som sägs ha en läkande, magisk
kraft. En gripande film om vänskap,
kärlek, uppväxt och inre styrka.

Barbara bor med sina bröder och
sin storasyster, som ensam har
ansvaret för familjen. Hon är en
udda ensamvarg, blir retad i
skolan och spenderar sin mesta
tid strövandes på den vilda stranden
eller i den hemlighetsfulla skogen,
där hon gillrar fällor för, och fixar
skydd mot, de jättar som hotar
den värld hon känner. När en nyinflyttad flicka och en skolpsykolog
närmar sig henne börjar de bägge
världarna rämna och hon tvingas
ta itu också med de verkliga
demonerna. I Kill Giants är en
känslomässigt stark och storslagen
coming of age-historia om hur
det är att växa upp och förlora
någon, om självkänsla, vänskap
och tillit.

Rum 213

NO

Från 11 år
Dramatisering/Värdegrund
Lärarhandledning finns.

Ditt ekologiska avtryck – en
film om klimatångest, växthusgaser och förändring

Det är sommarlovet efter sexan.
Elvira är 12 och ska åka på kollo
men oroar sig för att inte få några
kompisar. Rummet Elvira och
hennes två rumskamrater Meja
och Bea ska flytta in i har en
vattenskada och de måste byta
till rum 213, där ingen bott på
sextio år. Snart börjar oförklarliga
saker hända: Saker försvinner,
Bea har läskiga mardrömmar och
ibland vaknar de andra tjejerna av
hennes skrik. När Meja tar foton
på Elvira så ersätts Elvira av ett
vitt sken. Ett brev med ålderdomlig handstil leder tjejerna till en
gammal dam i ett nedgånget hus.
Hon berättar att en flicka dog på
kollot för sextio år sedan, och om
en rödhårig flicka i vit klänning
som sedan dess smyger runt i
korridorerna på kollot.

Från 10 år, 14 min
Miljö
Lärarhandledning finns

Har du klimatångest? Då är du
inte ensam, nästan varannan
svensk oroas över klimatet. Mest
klimatångest har unga tjejer,
medan äldre män oroar sig minst.
Och visst finns det anledning att
oroa sig. Nya undersökningar
kommer ständigt med skräcksiffror om höjda temperaturer,
smältande isar och konstiga
väderfenomen. Är det kört? Eller
har mänskligheten någon framtid?
Om man förstår vad utsläppen av
fossila bränslen åstadkommer,
förstår man också vad man ska
göra något åt det. Det gäller alla;
yngre, medelålders och äldre. I
filmen förklaras växthusgaser, atmosfär och orsaker bakom detta.
Genom exempel får eleven förståelse för deras eget avtryck. Vi
får även råd om hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck på
jorden.

Djurens indelning –
En introduktion med Carl
von Linne
Biologi
Lärarhandledning finns

Överallt måste man ha ordning
och reda, annars blir saker väldigt
röriga. Det gäller även i naturen.
Den svenska vetenskapsmannen
Carl von Linné skapade ett system
för att kartlägga naturen, både
växter och djur. Det systemet
används ännu idag.
I filmen får vi lära oss vad som
gör ett djur till ett djur. Vilka olika
djurgrupper det finns inom ryggradsdjur och ryggradslösa djur.
Vad är en art? Och vad är ett
däggdjur?
Carl von Linné guidar oss genom
filmen och visar exempel på
indelning och i ett quiz ska ett
djur bor, allt för att träna
indelningen av djur.

Fakta om havet
Biologi
Lärarhandledning finns

För dig som vill lära dig om havens
ursprung och nuläge, vattnets
kemi och fysik samt de biologiska
processerna som pågår både i
och kring saltvatten. Med lugnt
tempo och fantastiska naturscener förklaras vattnets fysikaliska
egenskaper och sätts i ett universellt
och biologiskt sammanhang så

att den yngre publiken förstår.
Utifrån fakta om hav lyfts ekologins
grundläggande begrepp samtidigt
som haven och vatten beskrivs
som en förutsättning för liv både
idag och sedan vattnets begynnelse för cirka 3,8 miljarder år
sedan.

Sugrör - så kan du agera för
en bättre miljö
Från 11 år, 39 min
Biologi/Miljö
Lärarhandledning finns

Mycket runt omkring oss är gjort
av plast. Plast som i enorma
mängder hamnar i våra hav och
får stora negativa konsekvenser
för vår miljö. Haven, djurlivet och
även människan tar skada. Hela
ekosystem är hotade. Men, det
pågår en förändring i samhället
där allt fler väljer miljövänliga
alternativ istället för plast.
Dokumentären Sugrör illustrerar
just detta. Vi får en inblick i hur
företag och individer gör skillnad
genom utbildning, olika samarbeten, policyutveckling och
användning av andra alternativ
än plast. Sugrör inspirerar oss att
ta ställning och ger betraktaren
möjligheten att vara en del av
lösningen.

Märkningarnas betydelse
Från 11 år, 11 min
Miljö/Hem och kunskumentkunskap
Lärarhandledning finns

Har du tänkt på att det ofta finns
olika märkningar på matvaror,
kläder och hushållsprodukter?
Vad betyder alla symboler egentligen? I den här filmen ska vi titta
närmare på några vanliga märkningar. Vi tar reda på varför det
finns märkningar, vad det finns
för olika märkningar och vad de
innebär. Vad innebär det att en
vara är ekologisk? Vad betyder det
att något är “fairtrade”? Det tar vi
reda på i den här filmen!

Människokroppen: Hjärtat
och blodomloppet
Från 13 år, 14 min
Biologi/Idrott och hälsa
Lärarhandledning finns

De förser kroppen med syre,
renar kroppen från avfall som
cellerna producerar, och bekämpar
sjukdomar och infektioner. Det
här är en film som utforskar
hjärtat och blodomloppet!
Vi lär oss också om begrepp som
blod och blodkärl, plasma samt
röda och vita blodkroppar. Till sist
går vi igenom hur vi på bästa sätt
håller hjärtat och kroppen frisk!

Pirr
Biologi

Vi förklarar digitala begrepp
Teknik
UR förklarar digitala begrepp. Tjugo
korta filmer som förhoppningsvis
stärker den digitala kompetensen.
Det handlar om allt från hur internet
fungerar till vad en algoritm är.

Puberteten kan kännas på olika
sätt, den kan vara spännande,
jobbig och ibland helt fantastisk.
Vi följer med programledaren
Tora Sparkles på kroppens resa
under de tidiga tonåren. Det
handlar om allt från kroppsliga
förändringar och kärlek till sociala
mediers inflytande och att våga
gå sin egen väg. Under resan får
vi träffa kända profiler som
delar med sig av sina erfarenheter.
Vi tar upp de vanligaste frågeställningarna om tonåren och en
ungdomspanel diskuterar de olika
ämnena som behandlas.

Labba

Uppdrag kroppen

NO och matte
Lärarhandledning finns

Biologi

Reportern Agneta spelar in ett
tv-program om kemi, fysik, biologi
och teknik. Dessvärre går det ofta
fel under inspelningarna. I studion
visar Beppe genom roliga och
enkla labbexperiment vad som
gick snett för Agneta och inspelningsteamet. Beppes experiment
kan man enkelt utföra själv, hemma
eller i skolan. Ingredienserna går
att hitta i en vanlig mataffär.

Kolsvart
NO
Lärarhandledning finns

På en öde ö upptäcks en sjukdom
bland ålar som spolats upp på en
strand. Det är en okänd smitta
från en annan plats, och kanske
en annan tid. Ska frågan
behandlas vetenskapligt eller
med gammal folktro och skrock?
Det hela är mer komplicerat än
det verkar och det är ibland riktigt skrämmande.
En äventyrsserie för årskurs 5,
som rör frågor kring vetenskap,
och ger ledtrådar till begreppet
vetenskaplig metod. I varje avsnitt
finns ett antal moment som går
att förflytta till klassrummet.
Laborationer och resonemang
tangerar olika delar av naturvetenskapen, och även teknik.

Kroppens anatomi för mellanstadiet.
Hur fort slår hjärtat när du
anstränger dig till max? Vad
händer med pulsen när du blir
uppskrämd? Hur lång tid tar det
för mat att förvandlas till bajs?
Vilka delar av kroppen har bäst
känsel?
Det är frågor som 11-åringarna
Nora, Eli och Pella undersöker. I
varje program löser de ett
uppdrag som är kopplat till ett
visst organ eller organsystem i
kroppen. Det handlar om hjärta,
lungor och blodomlopp, matsmältning, hjärna och nervsystem,
skelett och muskler och hud.
Organens utseende, placering
och funktion presenteras.
Dessutom förklarar Helena Thulin,
barnläkare, några vanliga åkommor
som hicka, förstoppning, växtvärk och blodtrycksfall.

Programmera mera 2.0

Den försvunna papegojan Lyssna!

Matte
Till serien finns en lärarhandledning

Tully har en papegoja som plötsligt försvinner. För att hitta sin
papegoja måste Tully lösa olika
matematikuppgifter. Du kan hjälpa
henne med den kluriga
vardagsmatematiken.

En tv-serie om programmering,
internet och datorkunskap för
barn och elever på mellanstadiet i 11-årsåldern. Här får du
lära dig om tekniken bakom det
som händer på mobilens och
tevens skärm.
Du får se en tävling där tre deltagare samarbetar och löser uppgifter som handlar om webbsökningar, sociala medier, robotar,
mobilspel och annat. Serien
sätter programmering i ett
sammanhang, snarare än att
lära ut ett specifikt programmeringsspråk. Programledare: Karin
Nygårds.

Spegelvänd
Serien riktar sig främst till årskurs
4-5 i mellanstadiet. Arbetsblad och
lärarhandledning finns till serien.

Li tillbringar midsommar i mormors sommarstuga. På vinden
hittar hon en magisk spegel och
får kontakt med en annan, okänd
värld. Samtidigt startar ett forskningsexperiment som på allvar
hotar världens existens. Ett
äventyr där matematik i många
former krävs för att återfå balansen
i tillvaron. Dramaserie med
matematik och problemlösning.

SO
Om världen bestod av 100
personer
Från 7 år, 12 min
Samhällskunskap
Lärarhandledning finns

Tillsammans med nästan 8
miljarder andra människor bor
du på jorden. Med så många
människor är det svårt att lära
känna alla. Tänk om världen bestod
av 100 personer, vilka skulle bo
där då?
I den här animerade filmen ska
vi lära oss om hur världen ser ut
med hjälp av enkel statistik! Hur
många skulle vara födda i Asien?
Hur många skulle ha tillgång
till elektricitet? Och hur många
skulle tycka om att spela fotboll?
Hur många av de 100 personerna
skulle ha en mobiltelefon? Det
ska vi lära oss i den här filmen.
Filmen passar för yngre elever
när de läser samhällskunskap.

Barnkonventionen – om
barns rättigheter Klipp!
Samhällskunskap

1989 antogs barnkonventionen
av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har
alla länder som skrivit under lovat
att följa den. I Sverige är den lag
från och med år 2020. I det här
utbildningsklippet berättar vi vad
barnkonventionen är och du får
även veta mer om UNICEF:s arbete.

FN - Förenta nationerna Klipp!
Samhällskunskap

Förenta Nationerna grundades
1945 och består idag av 193
medlemsländer. Dess uppgift är
att hjälpa internationellt samarbete. I det här utbildningsklippet
berättar vi bland annat mer om
varför FN grundades och hur
organisationen arbetar. Du får
också veta mer om UNICEF och
barnkonventionen.

Europas hav - Östersjön
Geografi

Filmen om Östersjön är lämplig
för geografi på mellanstadiet och
beskriver såväl geografiskt läge,
salthalt, klimat, kustlandskapet,
fiske, turism samt sjöfarten i
området. Östersjön är Atlantens
bihav i Nordeuropa.
Runtom Östersjön omsluter fastland innanhavet. I söder förbinds
Östersjön med världshaven via
Kattegatt och där blandas Nordsjöns salta vatten med Östersjöns bräckta vatten. Kustlandskapet i Östersjön är varierat och
klimatet skiftar från tempererat
i söder till påverkan från subpolärt
klimat i norr. Turism, kryssningsindustri och godstransporter
över havet är en viktig marknad i
Östersjöområdet.

Golfströmmen
Geografi

Havet är ständigt i rörelse, där
stora havsströmmar finns vid
ytan och i djupet. Den som
påverkar oss mest i Sverige är
Golfströmmen. I det här utbildningsklippet lär du dig mer om
havsströmmar och hur de uppstår.
Du får veta mer om Golfströmmens
påverkan på klimatet och hur det
kommer sig att den rör sig som
den gör. Dessutom tar vi upp hur
global miljöpåverkan kan påverka
Golfströmmen.

Religion
Någon gång under livet ställer sig
alla människor frågor som ”Vem
är jag och varför finns jag?” och
”Vad är meningen med livet?”.
Tron och religionen har för många
en viktig roll i dom här frågorna.
Att tillhöra en religion ger också
en samhörighet och gemenskap
med andra troende människor.
Du får en identitet som kristen,
muslim, jude, buddhist, hindu.
Att veta vem du är och var du hör
hemma skapar trygghet.
I mediekatalogen har vi ett flertal
filmer som på olika sätt beskriver
de olika världsreligionerna.

Tro och identitet – Islam
Hur är det att leva som muslim? I
filmen berättar olika företrädare
för islam om vad tron betyder för
dem. Dessutom resonerar
religionsvetare kring de olika
frågeställningarna. Hur tar islams
centrala tankegångar sig uttryck
i frågorna om tro och identitet?
Vad betyder tro och övertygelse
för en muslim? Vem är jag?
Vilken är min identitet som muslim?
Hur är det att leva som muslim i
Sverige? Hur påverkar religionen
vardagen och livsvalen?

Vasanytt
Historia
Lärarhandledning finns

I den här nyhetssändningen ska
vi lära oss om Vasatiden. Hur
började egentligen Vasatiden?
Och varför tog den slut?
Vi utgår från begrepp och händelser som Stockholms blodbad,
reformationen, skatterna och
tronföljden. Vi undersöker hur
olika händelser påverkade befolkningen och samhället. Vi lär oss
också om kvinnornas roll i
samhället.

Stockholms blodbad
Från 12 år
Historia
Lärarhandledning finns

I den här filmen ska vi gå igenom
de händelser som ledde fram till
vad som kallas Stockholms blodbad. Vi lär oss bland annat varför
drottning Margareta I bildade
Kalmarunionen, vem Kristian
Tyrann var och hur det kom sig

att närmare hundra personer
avrättades 1520. Vi går också
igenom vilken roll Gustav Eriksson
hade och hur landet Sverige bildades.

Geografens testamente eller Den stora Sverigeresan

Passar bra för elever i senare
delen av mellanstadiet samt högstadiet, när de läser om Sveriges
historia.

När Holger Nilsson visar sig vara
arvinge till den världsberömda
geografen Mary Diana Graaf
tvingas han ge sig ut på en
rafflande skattjakt över hela Sverige för att hitta de sju
nycklarna till Marys mytomspunna laboratorium. Till sin hjälp har
Holger den temperamentsfulle
uppfinnaren ingenjör Mortensen
och Graafen, Mary Dianas finurliga GPS-dator med förinspelade
gåtor och ledtrådar skrivna på
vers. Men vad är det för mystisk
och ondsint gestalt som smyger i
bakgrunden?

Lilla aktuellt skola
Samhällskunskap
Det finns arbetsblad till avsnitten

Nyheter för barn och ungdomar.
Lilla Aktuellt skola tar upp veckans
viktigaste händelser och vänder
sig särskilt till barn och unga som
tittar i klassrummet.

Så funkar Sverige Klipp!
Samhällskunskap

Korta klipp om våra demokratiska
rättigheter och skyldigheter.

Geografi
Lärarhandledning finns

Ett fartfyllt skattjaktsäventyr
genom Sveriges natur, fyllt av
hjältemod, skurkstreck och mystik.
Möten med människor och platser
växlas med storslagna men
tydliga naturbilder.

Geografens testamente –
Norden
Geografi
Lärarhandledning och arbetsblad
finns

Följ med Holger och Mortensen
på jakt efter en uråldrig skatt,
Gjallarhornet! Resan går genom
Norden, från danska Fyn i söder
till Svalbard i norr. Det hemliga
brödraskapet Den Svarta Solen
jagar också efter den mytomspunna skatten.

Geografens testamente Europa

Hamnskiftarens resa

Lyssna!

Geografi
Lärarhandledning och arbetsblad
finns

En äventyrsserie som beskriver
Sverige och de 25 landskapen.
Geografi
Serien har utgångspunkt i
Lärarhandledning och arbetsblad
geografi men är även användbar i
finns
ämnen som historia, svenska och
naturkunskap. Bland annat
Följ med Esmé, Holger och
behandlas geografiska begrepp,
Mortensen på äventyr genom
Europa. Upplev Europas regioner de fyra väderstrecken och hur
och se olika natur och kulturland- man läser kartor. Pojken Jim är
en så kallad hamnskiftare, en
skap. Under resan ställs vi inför
geografiska frågor, som varför oli- människa som kan förvandla sig
till olika djur. Hans syster har en
ka platser ser ut som de gör och
hur människa och natur samspe- allvarlig sjukdom och därför ger
lar. Programserien kan kopplas till han sig ut genom landet i jakt på
ett botemedel. Ett äventyr fullt
geografiundervisning och vi kan
följa äventyret genom att studera av magi, gåtor och övernaturliga
väsen.
en Europakarta.

Människor för ändring

Engelska

Historia

The grammar company

I alla tider har samhällsförändring
börjat med att människor vågat
drömma, orkat kämpa, och velat
förändra. Men vad förändrar ett
samhälle mer genomgripande
och långsiktigt? Och kan man som
enskild person göra skillnad?

Lärarhandledning finns

Här berättas bland annat om
rösträttskämpen Selma Lagerlöfs
nytänkande, uppfinnaren Alfred
Nobels kamp för att skapa en
bättre framtid, Raoul Wallenbergs
civilkurage som världsmedborgare och demonstrerande arbetare
i Ådalen som ville ha tryggare
anställningar.
Berättelserna handlar om dåtid,
men lika mycket om nutid. Det är
människor och händelser som på
ett eller annat sätt varit med och
förändrat samhället för alltid.

Tro och väsen Lyssna!
Historia

Följ med morfar och barnbarnet
Elin på spännande äventyr i den
svenska folktron. Morfar älskar
att berätta, Elin älskar att lyssna på hans mustiga historier om
mystiska väsen och övernaturliga
figurer. Men är det riktigt sant?

Lär dig engelsk grammatik med
sköna gänget på Grammatikbolaget! Varje episod tar upp en
aspekt av engelsk grammatik i
tal, grafik och sång. I programserien talar man huvudsakligen
engelska. Handlingen i korthet:
Britt-Inger och Mats ska öppna
ett grammatikbolag på Irland, The
Grammar Company. Britt-Inger ska sköta kundkontakterna
medan Mats ska arbeta med
grammatiken på lagret. På Irland
tillkommer två engelsktalande
medarbetare, Patsy och Jimmy.

Newsreel Easy

Lyssna!

Lärarhandledning och arbetsblad
finns

En serie med nyheter från den
engelskspråkiga världen
presenteras på lätt engelska
anpassad för mellanstadiet. Det
kan handla om sport, film, kändisar
och musik.

Earth savers
Lärarhandledning finns

En serie animerade filmer med
engelskt tal, valbar svensk eller
engelsk text på tema hållbar
utveckling.

Holly Hobbie
Utåt sett är Holly Hobbie en vanlig
13-åring som bor med sin familj
på en gård utanför den lilla
staden Collinsville i USA. Men
på insidan har hon en hjältinnas
kvaliteter och är inte rädd för att
kämpa för det hon tror på och att
göra sitt bästa för att hjälpa andra.
Som vapen använder denna
singer-songwriter sin gitarr.
Vi får följa Holly när hon hanterar
vänskap, ung kärlek och familjekonflikter med positiv attityd och
äkthet. Hennes mål är att en dag
rädda världen med start hemmavid.
Syftet med programserien är att
ge elever möjligheter att utveckla
förståelse för det engelska språket
på ett lärorikt och lustfyllt sätt.

Svenska
Grammatikbolaget
Lärarhandledning finns

Möt Mats på lagret, Britt-Inger i
receptionen och ordkonstnären
Peter hitta nya och enkla sätt att
förstå grammatiska termer och
ordklasser. På Grammatikbolaget
visar vi hur roligt och enkelt det
är med grammatik, och hur man
både kan sjunga och prata om
grammatik på ett annorlunda
sätt. Eller som Britt-Inger brukar
säga: Ingen panik, det är bara
grammatik!

Retorikmatchen 2017
Lärarhandledning finns

Retorikmatchen är programmet
där tala är guld. Klasser i årskurs
6 från hela Sverige har försökt
knipa en plats bland de tio bästa
i retorik. I tio avsnitt får vi nu följa
lagen och klasserna från audition
fram till final. Vilka blir vinnare av
guldmikrofonen och får 10 000 kr
till klasskassan?

Våra nordiska sagoberättare: Är det sant?
Astrid Lindgren
Källkritik

Lärarhandledning finns

Nyhetsankaret Anna Ankare
tycker själv att hon leder Sveriges
Vi lär oss om författaren Astrid
bästa nyhetsprogram. Men
Lindgren, som skapade historisanningen är att både hon och
erna om Pippi Långstrump, Emil
reportern Jenny Josefsson gör
i Lönneberga, Barnen i Bullerbyn
alla tänkbara misstag. De kollar
och många fler! Astrid Anna
inte sina källor, blir lurade av
Emilia Ericsson föddes den 14
november 1907. Hon växte upp på företag att göra smygreklam,
gården Näs i Vimmerby i Småland, köper manipulerade bilder, gör
nyheter om oviktiga saker och
tillsammans med sin mamma,
ifrågasätter inte könsdiskrimipappa och sina tre syskon.
nerande uppgifter. Men hoppet
är inte helt ute. I varje program
Hur kom sagan om Pippi
får de vägledning av en okänd
Långstrump till? I den här filmen
sanningsröst och lär sig av sina
ska vi få se Astrids barndomshem, och lära oss mer om Astrids misstag. De får träffa verkliga
liv. Och vi får höra Astrid själv läsa experter som hjälper dem att i
slutändan få ihop just Sveriges
stycken ur sina berättelser!
bästa nyhetsprogram. Programmet
I serien finns även Tove Jansson
som hela tiden ställer frågan: Är
och Thorbjörn Egner.
det sant? Syftet med serien är
att eleverna ska förstå hur media
Sluka svenska
fungerar, att uppmana till källkritiskt tänkande och att ge dem en
Svenska som andraspråk
förståelse för sin egen roll som
Lärarhandledning och arbetsblad
finns
publicister på bloggar och i
sociala medier.
Serien riktar sig till elever som
läser svenska som andraspråk
#vembryrsig
på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse
Värdegrund
Lärarhandledning finns
och berättande, och består av
noggrant utvalda böcker för målgruppen. Att ta del av berättelser #vembryrsig är en främjande och
förebyggande filmserie mot våld,
som man kan relatera till och
identifiera sig med stärker elever- fysiskt, psykiskt och sexuellt, som
nas kunskap i språket och öppnar barn och unga möter. Filmerna
syftar till att öka medvetenheten
vägen för eget läsande och beom vad våld är samt vilka konrättande.

sekvenser våld har och att vi alla
kan göra något för att minska på
våldet. I materialet ingår en omfattande lärarhandledning.

lyckas man bättre i skolan. Det
hänger ihop.

Filmerna innehåller dramatiserade scener utifrån olika teman.
I filmen får vi också veta mer om
vad begreppet Våld betyder.
Värdegrundsexpert Mattias
Ågren förklarar begrepp. Vad kan
vi göra som åskådare? Filmscenerna avslutas med ett inslag där
ungdomar resonerar kring
händelserna i filmen och frågor
om olika former av våld och dess
konsekvenser från ett åskådarperspektiv.

Studieteknik

Positiv livsstil
Idrott och hälsa

Här finns smarta tips och kunskap
om saker som påverkar ungas
livsstil. Sömn, mat och stress har
stor betydelse för hälsan. Det
har även användandet av datorer
och mobiler. Att få kunskap om
sin livsstil är ett första steg mot
bättre hälsa. Och mår man bra

Plugga bättre
En grupp sjätteklassare i en av
Stockholms skolor ställs inför
en rad utmaningar och erbjuds
studiesmarta sätt att klara dem
på. Det visas upp nya och annorlunda sätt att klara skolan, vilket
ökar lusten och motivationen hos
eleverna. Allt för att kunna plugga
mer effektivt och lära sig så
mycket som möjligt.

Orka plugga
Studieteknik

Lärare och elever ger tips på hur
du kan plugga bättre. Du får del
av strategier för att förstå det du
läser, för att komma ihåg glosor
och minnas det du behöver inför
prov. Du får också veta varför det
är viktigt att sova, äta ordentligt
och inte stressa.
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