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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 F-3.
Allt material är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt och inköpte med rättigheter och som gör att du och
dina elever får använda filmerna för utbildning och lärande.

Spelfilm
Agatha – granndetektiven
Lärarhandledning finns
Tioårig mysterieälskare ställs inför
ett klurigt fall. Agatha-Christine,
eller AC som hon kallas, flyttar till en
helt ny stad med sin mamma som är
polis, sin storasyster som mest bryr
sig om sin telefon, och sin lillebror
som precis lärt sig säga bajs. AC är
besatt av mysterier, vilket ju inte är
så konstigt när en har nästan samma namn som mysterieförfattaren
Agatha Christie och hon börjar
genast göra i ordning sin detektivbyrå nere i källaren på det nya huset.

Ballerinan och Uppfinnaren
Lärarhandledning finns
Felicia är en föräldralös flicka med
en passion i livet: att dansa! Tillsammans med kamraten Victor, som har
planer på att bli en stor uppfinnare,
kommer hon på en makalös plan
för att fly från barnhemmet och ge
sig ut på äventyr mot Paris, en stad
fylld av ljus och med Eiffeltornet
under uppbyggnad. Men för Felicia

har äventyret bara börjat. Nu måste
hon kämpa som aldrig förr för att
visa att hon har vad som behövs för
att bli prima ballerina på Operan i
Paris. Ett helt underbart animerat
äventyr för hela familjen, om att
aldrig ge upp sina drömmar.

Liyana
Swaziland. I en trollbindande dokumentär skapas en animerad saga av
elever på en skola med föräldralösa
barn. Ledsagade av en författare på
besök, skapar barnen en fantasifull saga om några föräldralösa
barn som blir bortrövade och deras
hjältemodiga syster vid namn Liyana.
Barnens berättelse illustreras i
fina och spännande animationer,
som varvas med den dokumentära
ramberättelsen. Barnen skapar den
spännande sagan tillsammans och
resultatet innehåller både mörka
stråk, mod och hopp. Med minnesvärd bildmagi rörs våra hjärtan av
denna otäcka men inspirerande
berättelse om den modiga Liyana.
Filmen och filmskaparna har redan
vunnit 28 festivalpriser runtom i
världen.

Bajsfilmen

Bram med myror i brallorna

Lärarhandledning finns

Lärarhandledning finns

En animerad film fritt efter Pernilla
Stalfelts underfundiga och filosofiska böcker om livet, kärlek, hår,
döden, skräck och bajs. Rikard Wolff
är berättaren och Mia Skäringer och
Klara Zimmergren ger röst till
huvudkaraktärerna Dolores och
Gunellen. Dolores och Gunellen
är väldigt olika. Ändå är de bästa
vänner och bor tillsammans. En dag
bestämmer sig Gunellen för att resa
ut i världen. Dolores vill inte vara
kvar ensam, så för att Gunellen ska
stanna kvar berättar allt hon vet om
hår och bajs, döden, livet och kärleken.
Men allt det här kanske bara gör
Gunellen ännu mer nyfiken på att
resa ut i världen?

Bram är en livlig sexåring som inte
kan sitta still. Han tycker att det
mesta är intressant men han kan
inte koncentrera sig på bara en
sak. När han blir stor tänker han bli
uppfinnare och han har en särskild
bok där han samlar på ord. Bram är
mycket förväntansfull över att få
börja skolan men han blir snabbt besviken. Det mesta går ut på att sitta
still och följa regler, två saker som
Bram inte alls gillar. Brams föräldrar frågar sig hur mycket deras son
kan anpassa sig utan att bli väldigt
olycklig. Bram med myror i brallorna
väcker diskussioner kring att vara
sig själv och att vi alla är olika och
behöver olika saker. Filmen är från
Nederländerna och är dubbad med
svenskt tal.

Krakel spektakel
Annabell Olsson är äldre än sju men
yngre än elva. Hon har tre nyfödda
trillingsyskon som mest är till besvär
och en farmor som rymmer ett större äventyr än vad Annabell kan ana.
På farmors lantställe finns en bok
och i boken finns ett olöst mysterium, nämligen det om trollkarlen som
förvandlade sig till ett glas lemonad
och drack upp sig själv. I mer än
70 år har farmor funderat över hur
det gick till, och hur trollkarlen kan
tänkas kunna trolla tillbaka sig själv.
Kanske kan Annabell hjälpa farmor
att hjälpa trollkarlen och lösa mysteriet.
Filmen är baserad på Lennart Hellsings
karaktärer och verser om bland
andra Krakel Spektakel, Opsis Kalopsis och Kusin Vitamin, och på Poul
Ströyers illustrationer.
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Astronomi - Planeterna

Sveriges farligaste djur –
myt eller verklighet?

Vi ger oss ut på en resa från solen till
stenplaneterna, vidare till gasjättarna och avslutar med isjättarna.
Vi jämför jorden med de övriga
planeterna utifrån utseende, storlek,
gravitation, hur lång tid det tar att
rotera ett varv kring sin egen axel,
hur lång tid det tar för ett varv runt
solen, och yttemperatur.

Lärarhandledning finns
Sveriges farligaste djur – myt eller
verklighet? Varg, björn, älg eller geting?
Ibland kan djur vara farliga för oss
människor. De flesta tänker då på
rytande djur med vassa tänder och
klor. Men de är inte de farligaste
djuren. Det är ofta våra husdjur som
kan orsaka skador eller de små krypen.
I den här filmen går vi igenom de
farligaste djuren i Sverige, men också
de djur som vi upplever som farliga.
Är varg och björn farliga för oss?
Hur är det med huggormen? Eller är
fästingar och getingar farligare? Och
hur är det med husdjuren? Vi får se
de djur som vi traditionellt anser som
farliga och även de som vi inte tror är
farliga - men ändå orsakar dödsfall
och skador. När man sett filmen inser
man att det kanske är andra djur som
man ska se upp för…

Djurens föda - om näringskedjan och ekosystem
Olika djur äter olika föda på olika
sätt. Det finns växtätare, rovdjur,
allätare och asätare. Det här utbildningsklippet går igenom vad som är
speciellt för dem och vad som skiljer
dem åt. Du får också lära dig mer om
näringskedjans producenter, konsumenter och toppkonsumenter, samt
får en ökad förståelse för vad som
är ett ekosystem. Ett utbildningsklipp som introducerar begrepp som
växtätare, rovdjur, allätare, asätare,
näringskedjan och ekosystem!

Vårt solsystem Klipp!
Vår planet är en del av solsystemet
som består av solen, åtta planeter,
asteroider, kometer, meteorer, månar
och mycket annat. Det här utbildningsklippet går igenom de inre och
yttre planeterna i vårt solsystem och
berättar lite spännande fakta om var
och en av dem. Ett utbildningsklipp
som enkelt och lättbegripligt presenterar vårt solsystem!

Spåren av Dinosauriernas
tid i Sverige
Lärarhandledning finns
Det är svårt att tro det, men dinosaurier
har vandrat runt i det som nu är
Sverige. Vi beger oss ungefär 80
miljoner år tillbaka i tiden. Vad är
evolution? Hur blev dinosaurier fåglar?
Hur såg det ut i det som nu är Sverige
för 80 miljoner år sedan? Det får vi
svar på i den här filmen.

Vattnets naturliga kretslopp
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I naturen pågår ett ständigt kretslopp, där vattnet ändrar sin form
beroende på bland annat vädret. I
det här utbildningsklippet lär du dig
begrepp som avdunstning, kondensering och nederbörd. Du får också
veta mer om olika nederbördsformer.

Upptäck Sverige - Småland

Den färgrika skogen hösten och året
Lärarhandledning finns
Vi får veta allt om skogens glada
färgskiftningar som mest syns på
hösten. Även fotosyntes, nedbrytning
och fröbildning förklaras. Varför blir
trädens blad gula och röda på hösten?
Vad sysslar maskarna i marken med?

Lärarhandledning finns.
Den här filmen handlar om landskapet
Småland. Vi får veta hur landskapet
ser ut och vilka naturtyper som är
vanligast. Vi får också veta vad som
karaktäriserar Jönköping, Kalmar och
Växjö. Nils Dacke berättar om sitt
uppror mot Gustav Vasa. Dessutom
får vi följa med några barn som testar
glasblåsning och Dreamhack. Vi
besöker också olika företag i Småland som är entreprenörer inom sin
bransch. Vilka historiska händelser i
Småland är viktiga för Sverige? Vilka
insatser görs för en hållbar utveckling i Småland? Filmen är indelad
tydligt i kapitel och är tänkt att
användas tillsammans med de andra
filmerna i serien Upptäck Sverige.

Liam och superhjältarna
- Polisen, Sjukvården och
räddningstjänsten
Lärarhandledning finns
Vi får följa superhjälten SuperKim
och hans nyfunna vän, tioårige Liam.
Det enda SuperKim vill är att få rädda
människor i nöd, men av någon
anledning behöver ingen hans hjälp!
SuperKim får under programmets
gång veta varför det inte kommer
några rop på hjälp. Det finns nämligen
andra hjältar som räddar människorna,
de hjältarna kommer med ett
mystiskt blått sken när man slår 112.
Liam och hans superhjälte-vän får i
olika kapitel träffa en polis, en läkare
och en brandman!
I den här humoristiska filmen ska de

yngre eleverna få lära sig mer om
några centrala samhällsfunktioner,
samt hur man ringer 112.

Trygg i trafiken - cykla
Lärarhandledning finns
Syftet med filmen är att eleven lär
sig trafikregler för säker cykling i trafiken. Barnen Enya och Alvin har fått i
uppgift i skolan att lära sig vägmärken och hur man cyklar i trafiken. De
träffar vännen Ola (Selmén) som
hjälper dem att förstå med hjälp av
olika exempel och händelser hur
man tar sig fram med cykel i trafiken.
Bland annat får de veta skillnaden
mellan cykelpassage och cykelöverfart, hur man cyklar på en gemensam
cykel- och gångbana, hur man beter
sig vid en järnvägsövergång och hur
man med hjälp av äggexemplet förstår
hjälmens betydelse med mera.

Trygg i trafiken - gå
Lärarhandledning finns
Syftet med filmen är att eleven lär sig
trafikregler för att säkert gå i trafiken.
Barnen Enya och Alvin har fått i uppgift i skolan att lära sig vägmärken
och hur man går i trafiken. De träffar
vännen Ola (Selmén) som hjälper
dem att förstå med hjälp av olika
exempel och händelser hur man tar
sig fram i trafiken. Bland annat får de
veta hur man går på en gemensam
cykel- och gångbana, hur man beter
sig vid en järnvägsövergång och
hur man går över olika vägar på ett
säkert sätt.

Våra kontinenter, världsdelar
och världshav
Lärarhandledning finns
Vad är skillnaden mellan en kontinent
och en världsdel? Och vad räknas
som ett världshav? Det ska vi undersöka i den här filmen.
Vi går igenom kontinenterna, världsdelarna och världshaven samt lär oss
var de ligger och vad som skiljer dem
åt. Vi går igenom begrepp som
glaciär, Pangea och ocean. Vi får
också reda på hur bergskedjor bildas.

Om världen bestod av 100
personer
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.

Bibelhistorier - Jesus liv
Lärarhandledning finns
I den här animerade filmen får vi
lära oss om Jesus. Vi får veta varför
Jesus föddes i ett stall och varför
Jesus familj fick fly på grund av Kung
Herodes. Sedan följer vi Jesus när
han får reda på att han är Guds son
och när han som vuxen börjar predika
för människor om Gud. Jesus utför
mirakel och talar om Guds lagar, t.ex.
Du ska behandla andra som du vill
att andra ska behandla dig. Till sist
får vi se hur det går till när Jesus blir
förrådd, tillfångatagen och slutligen
korsfästs. Och hur han sedan återuppstår. Tydlig berättelse med roliga
bilder och lagom lång.

Bibelhistorier: Mose –
Egypten och de tio plågorna
Lärarhandledning finns
I det här avsnittet kommer vi att lära
oss berättelsen om Mose. Hur Mose
växte upp i Egypten men sedan fick
ett uppdrag av Gud, att fria alla förslavade israeliter som levde i landet.
En spännande historia där vi bland
annat får se hur tio plågor släpps
lösa över Egypten. Hur ska det gå för
Mose att befria israeliterna?

Bibelhistorier:
Mose - Uttåget och de tio
budorden
Lärarhandledning finns
I det här avsnittet följer vi hur Mose
och israeliterna tågar ut ur Egypten
och hur de kommer undan Faraos
armé med Guds hjälp. Vi får senare
se hur Gud ger Mose de tio budorden

och vi går igenom vad varje budord
innebär. Till sist får vi se Mose som
en mycket gammal man och vi får
veta vem som ska leda folket vidare
mot det heliga landet.

Barnkonventionen – om
barns rättigheter Klipp!
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.

Nordisk mytologi
Lärarhandledning finns
Nordisk mytologi är en stor samling
berättelser som är väldigt gamla.
Berättelser om en värld som styrdes
av gudar, jättar och människor.
I den här animerade filmen ska vi lära
oss om vad Yggdrasil är för något,
hur de första människorna kom till
och var de första gudarna och jättarna kom ifrån. Vi lär oss skapelsemyten
enligt gammal nordisk tro.

Matematik

Programmera mera

Tidsakuten

Lärarhandledning finns

Välkommen till Tidsakuten där miljön
är hämtad från den populära serien
Livet i Mattelandet. Här tar Deci emot
alla som råkat ut för akuta klock- och
tidsproblem. Den vimsige pizzabagaren
Quatro, den orolige polisen P-O Tatison och den uttråkade fotbollsspelaren Dribblo får hjälp med allt från
oändligt långa timmar till
femminutershopp och alltför
välgräddade pizzor. I Tidsakuten får
tittarna konkreta och humoristiska
tidshistorier som ger goda förutsättningar till att lära sig klockan och
träna sin tidsuppfattning genom
att koppla ihop tid och klockslag.
Tidsakuten använder matematikens
uttrycksformer och gör mätningar,
jämförelser och uppskattningar av
tider. Serien presenterar såväl den
analoga som den digitala klockan i
olika situationer.

Livet i mattelandet
Välkommen till landet där matematiken
betyder allt! I Bråktemplet möter vi
den gamla mästaren Nin Ja, som
löser invånarnas bråkproblem med
sitt svärd. I Sifferverkstan jobbar
siffermekarna Primus och Zero, som
lagar och tillverkar alla tio siffror
och bygger hur stora tal som helst. I
Räknebageriet kämpar bagaren Bullino
för att få ihop korrekta uträkningar
till sina kunder, medan stammisen
Janis tar varje tillfälle i akt att stoppa
ett bakverk i munnen. Till Geometribanken kommer alla som behöver en
speciell geometrisk form.

Lekfull tv-serie om programmering
för barn i 9-årsåldern som är nybörjare i ämnet. I seriens tio avsnitt
deltar barn i allt klurigare utmaningar
som handlar om logiskt tänkande,
sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband.
Fokus ligger inte på att lära sig skriva
kod eller programmeringsspråk utan
på själva tankesättet, något som
med fördel kan kopplas till flera olika
skolämnen!

Engelska

Svenska

The game

Våra nordiska sagoberättare:
Astrid Lindgren

Tre barn får en rejäl överraskning! När
de slår tärningen i spelet The Game
hamnar de plötsligt mitt inne i spelet,
och alla pratar engelska. Spelledaren
Jester ledsagar dem genom olika
moment, medan Dark Queen försöker
stoppa deras jakt efter vinsten. Varje
avsnitt följer ett tema, och barnen
måste lösa uppgifter som till exempel
att stava ett ord eller identifiera vad
djur heter på engelska. Barnen spelar
sig igenom tio rundor och får efter
varje runda ett pris. Till slut har de
samlat tio stycken guldfärgade prylar
och kan plötsligt se ett mönster.

Pick a colour
Lärarhandledning finns
På en bänk i en park möts papperslopporna Flea och Bug. De blir bästa
vänner. Den klassiska leken med en
vikt pappersloppa, där man räknar,
säger ett nummer och sedan får en
uppmaning, är ett återkommande inslag
i programmen. Vi möter också filurerna
Penny och Gordon som gör våghalsiga cirkustrick efter pappersloppornas
uppmaningar. Programmen är på
engelska och ger de yngsta eleverna
en dusch i det engelska språket.

Lärarhandledning finns
Vi lär oss om författaren Astrid Lindgren,
som skapade historierna om Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga,
Barnen i Bullerbyn och många fler!
Astrid Anna Emilia Ericsson föddes
den 14 november 1907. Hon
växte upp på gården Näs i Vimmerby
i Småland, tillsammans med sin
mamma, pappa och sina tre syskon.
Hur gick det till när Astrid Ericsson
blev Astrid Lindgren, en världskänd
barnboksförfattare? Hur kom sagan
om Pippi Långstrump till? I den här
filmen ska vi få se Astrids barndomshem, och lära oss mer om Astrids
liv. Och vi får höra Astrid själv läsa
stycken ur sina berättelser!
I serien finns även Tove Jansson och
Thorbjörn Egner.

Livet i bokstavslandet
Lärarhandledning finns
Säsong 1. ABC-program med
sketcher om bokstäver och ord för
dig som är på väg att knäcka läskoden,
och för dig som precis har knäckt
den. Sketcherna bygger på pedagogiska moment och är fulla av humor,
lekfullhet, kunskap och musik. Lär
dig allt från att känna igen en viss
bokstav och förstå hur den låter, till
att kunna känna igen och skapa rim.
Välkommen att ta del av livet i landet
där bokstäver betyder allt!

Läs - med – sagor
Tio animerade sagor med text som
man kan läsa samtidigt som man
lyssnar och tittar. Vi får bland annat
stifta bekantskap med Halvan,
Gittan, Benny och Lill-Zlatan.
Programmen är tänkta som hjälp för
barn som gör sina första försök att
läsa och känna igen bokstäverna.

Läsa med
Läsningen står i centrum. Alla
delarna har ett lugnt tempo men
varierar i uttryck och svårighetsgrad.
Idén är att barnen/eleverna ska läsa
texten som berättas på textremsan
och på så vis öva läshastigheten.

Sias förvandling Lyssna!
Sia är 6 år och går i förskoleklass.
Hon är ett helt vanligt barn, förutom
att det ibland händer att hon förvandlas! Och vad ska man göra när
man plötsligt förvandlas till fröken
i sin egen klass? Och vad ska man
rädda när man blivit superhjälte?
Och tänk om man råkar bli förvandlad
till ett monster? Hur blir man sig själv
igen?

Magiska biblioteket Lyssna!
En dag hittar Jakob och Emma till
ett magiskt bibliotek där de möter
märkliga karaktärer. Där finns den
vresige vaktmästaren Mauritzon och
hans medhjälpare Bokormen som är
en blandning av orm och flygande
drake. Där finns även bibliotekarien
som kämpar mot onda krafter som
vill lägga ner biblioteket och den
mystiska bokläsningsapparaten som
introducerar bra böcker.

Svenska som andraspråk
Sluka svenska
Lärarhandledning finns
Serien Sluka svenska! riktar sig till
elever som läser svenska som
andraspråk på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse och berättande, och består av
noggrant utvalda böcker för målgruppen. Att ta del av berättelser som
man kan relatera till och identifiera
sig med stärker elevernas kunskap
i språket och öppnar vägen för eget
läsande och berättande.

Vad ska vi göra idag?
Lärarhandledning finns. Manus och
arbetsblad finns.
Vad ska vi göra idag? Den frågan får
Bengt varje dag av sin bästa kompis,
papegojan Bodil. Och varje dag händer det något nytt. Serien är tänkt att
på ett lekfullt sätt bygga upp barns
ordförråd. Vi jobbar med upprepningar
på tydlig och lättbegriplig svenska.
Varje program utgår från ett
begreppsområde, till exempel
kalaset, lekplatsen och skolan.

Värdegrund

Hur tänker du?

Hårda ord

Ayla och barnen umgås och tittar på
film tillsammans. Filmerna de tittar
på handlar om Elin som är 9 år. Elin
hamnar i olika situationer, som hon
sedan funderar över. Ayla och barnen
diskuterar sedan vad de tycker om
dilemman och problem man ibland
ställs inför, både i skolan, hemma och
på fritiden. Det kan handla om makt,
empati, etnicitet, könsroller och jämställdhet. Diskussionen är öppen och
alla kan säga och tycka vad de vill.

Vad får man säga till en kompis och
hur talar vuxna till varandra? I tv visas
program där deltagarna blir förolämpade, utskällda och utröstade. Får
man verkligen göra så? Hur känns det
när någon talar till oss med så hårda
ord? Ett program för lågstadiet som
berör barns värdegrund och värderingar i förhållande till kamrater.

Ugglan och kompisproblemet
Hur är man en bra kompis? Världens
klokaste uggla har en mottagning där
han tar emot kunder som har
kompisproblem. Ugglan är väldigt
självgod och när han väl vaknat
kommer han alltid med en snabb
lösning. En lösning som visar sig vara
lite konstig, för att inte säga värdelös.
För att hitta svaret på problemet
måste kunden därför tänka efter och
själv finna lösningen. Kunderna har
alla olika yrken, som bagare, clown,
fotbollsspelare, tjuv, snickare, uppfinnare och konstnär. Ämnena som
tas upp är grupptryck, säga förlåt,
vara utanför, hålla vad man lovar,
inte skylla på andra, stå upp för sin
kompis och vikten av att inte avbryta
varandra.
Finns ett avsnitt som inspiration för
pedagoger om hur man kan arbeta
med serien.

Hotell kom som du är
En slå-i-dörrar-fars på temat tolerans!
Hotell Kom som du är har som affärsidé att välkomna människor.
Problemet är bara att ägarinnan, fru
Nott, inte vill ta emot gäster som
avviker från hennes norm. Och det
gör nästan alla. På grund av detta
står hotellet nu inför konkurs och
rivning. Hotellets möjliga räddning är
praktikanten Hygglo som välkomnar
gästerna bakom ägarinnans rygg.
Syftet med serien är att skapa en
diskussion om fördomar och intolerans. Vad uppfattar vi som olikt? Och
hur olika tillåter vi andra människor
att vara oss själva?

Källkritik

Surfarna

Hur vet du det?

Surfarna är ett gäng som bor inne i
din dator och åker runt på internet i
sin digitala farkost. På vägen tar de
sig an frågor som dyker upp när vi
är ute på nätet; Vad är en cookie?
Varför är det viktigt att vara källkritisk? Och, varför ska man aldrig
lämna ut sina lösenord på nätet? Ett
minidrama för årskurs F-3 på ämnet
digital kompetens. Serien är tänkt att
ge en grundläggande förståelse för
ett antal begrepp och fenomen på
internet, samt skapa en bild av vilka
mekanismer som styr urvalet i datorernas sökmotorer.

En tv-serie om källkritik för barn på
lågstadiet i åldrarna 6-9 år. Tanken
är att barnen efter att ha sett programmen ska kunna söka fakta och
förhålla sig källkritiskt till all information och reklam som når dem i deras
tillvaro. De ska dessutom ha kunskap
om risker och möjligheter vid egen
publicering på Internet. I den här
serien möter du Jenny Josefsson
som fick sparken från sitt jobb på tv
eftersom hon aldrig kollade några
informationskällor. Nu ska hon starta
en vlogg om hundar och ger sig ut i
en djungel av information för att leta
fakta. Till sin hjälp har hon sin källkritiska och trogna hund Kjell och några
barn som kallar sig Källkritikerna. De
dyker upp när nöden är som störst
med de fem källkritiska superfrågorna.
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