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Filmtips för
åk 7-9
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 7-9. 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
I Kill Giants

Lion

Från 11 år
Värdegrund/Kropp och hälsa
Handledning finns

Från 11 år
Barns rättigheter/Välstånd och
fattigdom

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. 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 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.

Femårige Saroo bor i norra Indien
och är en ovanligt vaken liten
kille. Efter att av misstag ha hamnat på ett tåg och somnat vaknar
han ensam och förvirrad hundratals mil hemifrån. Ingen förstår
vad hans säger, ingen verkar vilja
hjälpa honom och han tvingas
en tid att leva som gatubarn i ett
inte helt ofarligt Calcutta. Saroo
hamnar till slut på ett barnhem
men ingen kan hitta hans familj.
Senare blir han adopterad av en
australiensisk familj. För att inte
såra adoptivföräldrarna undviker
Saroo att prata om sitt förflutna
liv och ger upp hoppet om att
återförenas med sin familj. När en
studiekamrat åratal senare föreslår att han borde hitta sin hemby
med hjälp av Google Earth avfärdar han först idén, men tanken är
svindlande och han gör sin första
sökning...

Goodbye Berlin
Från 11 år - Med tysk text!
Bok och film/Tyska
14-årige Maik är uppvuxen i en rik
och dysfunktionell familj. Hans
mamma är alkoholist och pappan
är enligt sonen en frånvarande
idiot. Maik är kär i en tjej som inte
ens verkar veta om att han
existerar. Precis före sommarlovet börjar en ny kille, Tschick,
i klassen. Något som liknar vänskap uppstår och plötsligt befinner de sig i en bil tillsammans på
väg mot ett okänt mål. En varm,
fartfylld och humoristisk film
baserad på den hyllade ungdomsromanen ”Tschick” av Wolfgang Herrndorf, som vann pris för
bästa ungdomsroman i Tyskland
2011. Boken finns idag översatt
till svenska. Rek för åk 7, 8, 9 och
gymnasiet.

Familjen Bélier
Från 11 år - Nu med fransk text!
Franska/Kropp och hälsa
I familjen Bélier är alla döva förutom 16-åriga Paula, som tar hand
om alla utom sig själv. Hon fungerar som sina föräldrars språkrör
i deras vardagsliv och är oumbärlig för alla i familjen. Vad hennes
föräldrar inte vet är att deras
dotter har en fantastisk sångröst
och en talang utöver det vanliga,
något Paulas musiklärare snart
upptäcker. Paula ställs inför sitt
livs svåraste val - att stanna kvar

hos sin familj eller uppfylla sina
drömmar. Familjen Bélier är en
film om att bli vuxen och våga ta
det första steget samt som förälder
att våga släppa taget.

Mi mundial
Från 11 år - Spanskt tal och både
svensk och spansk text!
Spanska/Familj
Handledning finns
För att förverkliga sina drömmar
och hjälpa sin familj ur fattigdom
tar 13-årige Tito chansen – han
lämnar sitt hem i en småstad i
Uruguay för att värvas av ett av
de bästa ungdomsfotbollslagen. Men det nya livet blir inte så
enkelt som Tito har tänkt sig –
pressen är enorm och relationen
med hans hårt arbetande pappa
blir infekterad.
Filmen är baserad på före detta proffsspelaren Daniel Baldis
roman Mi Mundial, som också är
filmens originaltitel. Filmen är en
vacker påminnelse om hur det
snarare än spikraka framgångs-

sagor kan krävas ett och annat
misslyckande för att vi ska förstå
vad som verkligen är viktigt i livet.

Till drömmarnas land
Från 11 år
Värdegrund/Nationella minoriteter
Sabina har rest från Rumänien till
det lilla svenska samhället Holmsund med sina romska bröder. De
arbetar i ett garage och Sabina
ska söka jobb. Elin, som är uppvuxen i Holmsund, står i kyrkan
och sjunger Den blomstertid nu
kommer. Ett sommarlov ska just
börja och Sabina ska lära känna
Elin. Tillsammans ska de revoltera
mot det gamla och hitta något
nytt i varandra. Samtidigt som
samhället runt dem rasar samman
och Elins pappa blir vansinnig i
sorg. För det finns ett vansinne i
den svenska idyllen. Regissören
Victor Lindgren vill få tittaren att
reflektera över invandring och
främlingsfientlighet, utan att
komma med några färdiga svar.
Elin Steen, Kommunalarbetaren
Oväntad vänskap mellan svenskar och romer i ”Till drömmarnas
land”. Eva af Geijerstam, DN.

Fight girl
Från 11 år
Värdegrund/Familj
Handledning finns
12-åriga Bodils föräldrar skiljer sig
och hon måste flytta och börja på
en ny skola. Samtidigt känner hon
ansvar för sin storebror som har
diabetes och blir mobbad. Bodil
är besviken och arg. När hon träffar Joy och blir introducerad för
kickboxning blir hon mycket intresserad. Via kickboxningen får
Bodil utlopp för sina känslor och
tar kontroll över tillvaron. Vinnare
BUFF 2019! Malmö stads stora
pris på BUFF 2019! Motivering: En
inspirerande historia berättad ur
barnperspektiv som handlar om
ilska, vänskap och utmaningarna
med att växa upp. Rek för åk 6, 7,
8, 9.

Just Charlie
Från 12 år
HBTQ/Värdegrund
Handledning finns
Fotbollstalangen Charlie har
världen framför sina fötter. En
toppklubb vill desperat skriva
kontrakt. Framtiden tycks tydligt
utstakad. Men Charlie är tyngd
av svårigheter, och upplever livet
som en kamp mellan viljan att
leva upp till sin pappas förväntningar — som genom sin son vill
förverkliga drömmen att själv
vara fotbollsstjärna — och behovet att vara sig själv. Charlie upplever sig nämligen som en tjej i en
pojkes kropp. Och det som håller
på att ske riskerar att riva isär
familjen och hota allt det som de
håller kärt.

Den tysta revolutionen
Från 13 år
Historia/Tyska
Handledning finns
Östberlin 1956. Theo och Kurt tar
tåget till Västberlin, officiellt för
att besöka morfars grav, men i
själva verket för att gå på bio och
spana på tjejer. En journalfilm
från upproret i Budapest blir ett
politiskt uppvaknande och tillbaka i skolan initierar de en tyst minut i solidaritet med det ungerska folkets protest mot sovjetiskt
förtryck. Reaktionen låter inte
vänta på sig. Eleverna anklagas
för att vara kontrarevolutionära

och självaste utbildningsministern kallas in för att tvinga fram
ett erkännande genom att hota
med indragna diplom. Nu ställs
klassen på prov. Stå upp tillsammans i solidaritet, eller avslöja
sina kamrater?

The Miseducation of
Cameron Post
Från 13 år
HBTQ/Mänskliga rättigheter
Handledning finns
När Cameron Post förlorade sina
föräldrar i en bilolycka kände hon
både skuld och lättnad över att
de nu aldrig skulle få reda på att
hon var lesbisk. Några år senare
bor den 16-åriga Cameron med
sin nyreligiösa moster och är
samtidigt tillsammans med skolans snyggaste tjej. När de två
blir påkomna skickas Cameron
till God’s Promise, ett konverteringsläger där man ”botar” tonåringar från deras homosexualitet. I den märkliga miljön finner
hon en ny familj bland de andra
konvertiterna. Cameron accep-

terar allt eftersom möjligheten
till förändring, fram tills att en av
hennes vänner får ett nervöst
sammanbrott. Hon inser då vilken
hjärntvätt de utses för och vilket
stort övergrepp det är att tvingas
trycka undan sin sanna identitet.

Goliat
Från 14 år
Barns rättigheter/Välstånd och
fattigdom
Handledning finns
Kimmies pappa Roland ska snart
avtjäna ett fängelsestraff. Med
Roland borta måste Kimmie axla
rollen som familjeförsörjare och
ta över sin pappas kriminella
affärer, något han vare sig är redo
för eller vill. Det sociala arvet är
dock tungt i släkten, manlighet
och styrka mäts i förmågan att
vinna alla strider. Något som
Kimmie aldrig lyckats med.

Mind my mind
Från 15 år
Värdegrund/Kropp och hälsa
Handledning finns
Chris är en ung man som har
autism och som lever sitt liv i
besatthet till krigsflygplan tillsammans med Hans. Hans är en
figur som bor i Chris huvud och
bearbetar Chris sociala intryck
och uttryck. På en fest möter han
zoologen Gwen och blir blixtkär.
Vi får följa hur Chris och Hans
kämpar för att hantera dessa
känslor och intryck inne i hjärnan
och hjärtat. I den flerfaldigt
belönade tecknade filmen får
tittaren följa hur Chris tar emot
och bearbetar intryck på ett sätt
som ger inblick i hur det kan vara
att leva med socialt handikapp.
Filmen innehåller korta sekvenser
med sex samt med alkohol därav
15 årsgräns. Med lärares egen
bedömning kan den även ses i åk 8.

för olika märkningar och vad de
innebär.
Sugrör - så kan du agera för Vad innebär det att en vara är
ekologisk? Vad betyder det att
en bättre miljö
något är “fairtrade”? Det tar vi
reda på i den här filmen!
Biologi/Miljö
Handledning finns

NO

Mycket runt omkring oss är gjort
utav 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
Biologi/Hemkunskap
Handledning 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

Människokroppen: Hjärtat
och blodomloppet
Biologi
Handledning 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!
Det här är en film för elever i
mellan- och högstadiet när de
läser om kropp och hälsa i ämnet
biologi.

Vi lär oss om: Newtons rörelselagar
Fysik
Handledning finns
Newtons tre rörelselagar är
grundläggande för många områden inom fysiken, däribland
kollision mellan föremål. I den här
filmen ska vi lära oss om Newtons
tre rörelselagar; tröghetslagen,
accelerationslagen och lagen om
verkan och motverkan.
Med hjälp av rörelselagarna lär
vi oss bland annat varför säkerhetsbälten är så viktiga.

Cellen – Livets byggsten
Biologi
I den här filmen ska vi undersöka hur olika celler är uppbyggda.
Vi får se tecknade modeller av
cellernas innehåll bredvid bilder
på hur de verkliga cellerna ser
ut. Vi jämför djurceller med växtceller. Vi lär oss om begrepp som
cellvägg, organell, kloroplast, och
vakuol. Och vi lär oss att celler
ser olika ut beroende på vilka
uppgifter cellerna har. En bra film
som tydliggör ett väldigt abstrakt
område för eleverna. Bra att den
visar både animeringar och fotografier för att göra det abstrakta
mer konkret.

Kroppsgranskarna
Biologi
Handledning finns
Varje dag får vi olika budskap om
vad som är hälsosamt och inte,
men det är svårt att veta vad som
ligger bakom rönen. Hur fungerar
våra kroppar? Och hur påverkas
de av hur vi lever? Programledare Stephan Yüceyatak söker svar
på frågor om vår hälsa genom
att träffa experter och forskare. I
varje program tar våra två granskande läkarstudenter reda på
hur kroppen fungerar genom att
testa sina teorier på sig själva.

Så fungerar operativsystem

Klimatresan

Teknik
Handledning finns

Handledning finns

Dagens datorer är en blandning av olika typer av hårdvara
och mjukvara, men det finns ett
program som får dem att fungera
tillsammans – operativsystemet!
Hur vet datorn hur den ska kommunicera med din nya skrivare?
Hur kan datorn köra flera program
samtidigt? Och vad är “virtuellt
minne” för nåt? Det får vi reda på
i den här filmen, som berättar hur
operativsystem fungerar! Under
filmen lär vi oss också vad CPU,
RAM-minne, sekundärminne och
hårdvara är för något.

Låt oss bygga internet

Följ med fyra svenska familjer på
expedition till platser som drabbats av rika länders miljöfarliga
livsstil. Vi besöker en elektroniksoptipp i Ghana, ser regnskog
skövlas i Brasilien och upplever
hur bananplantagens kemikalier
skadar miljön i Costa Rica. Resornas mål är att ge insikt om miljöproblem som orsakas av koldioxidutsläpp, överkonsumtion och
kemikaliebesprutning av grödor.
Programledare Özz Nûjen och
miljöforskare Fredrik Hedenus
diskuterar hur alla människor kan
göra klimatskillnad genom små
förändringar i mat-, konsumtionsoch resvanor.

Teknik
Handledning finns

Grym kemi

Vad vi än gör nu för tiden så tycks
internet hela tiden finnas närvarande. Vi kan få tillgång till massor av information och få kontakt
med andra människor på olika
sätt. Men vet du hur det fungerar? Vet du hur internet egentligen är uppbyggt? I den här pedagogiska, animerade filmen ska
vi få reda på hur man bygger ett
internet! Vi reder ut begrepp som
LAN, switch, router, TCP och IP.

Vi bekantar oss med kemins värld
bortom ämnesbeteckningar och
det periodiska systemet. Kemin
spelar en betydande roll och finns
överallt i vår vardag. Programledaren Brita Zackari tar med hjälp
av kemiprofessorn Ulf Ellervik
med oss på en resa genom teman
som sex, krig, skönhet, träning,
droger, njutning och brott. De
testar olika saker och gör experiment för att illustrera hur kemin
fungerar.

SO
Om världen bestod av 100
personer

i Iran 1979, Iran-Irakkriget 1980
samt Kuwaitkriget 1990. Filmen
riktar sig till elever i högstadiet
och gymnasiet när de läser om
1900-talshistoria.

Samhällskunskap
Handledning 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.

Mellanöstern under
1900-talet – en översikt
Historia
Handledning finns
I den här filmen ska vi få en
översikt över Mellanösterns
1900-talshistoria. Filmen utgår
från tre faktorer: kolonialism,
religion och olja. Utifrån faktorerna kommer vi att göra djupdykningar i olika viktiga konflikter
och händelser i Mellanöstern
under 1900-talet. Vi undersöker
bl.a. oljekrisen 1973, revolutionen

Europas romer idag
Samhällskunskap
Handledning finns
I EU har det förts diskussioner om
Romer sedan Östeuropasinträde,
men på senare år har tonen blivit
hårdare. I filmen skildras forskningens och vetenskapens kamp
mot fördomar och rädsla. Hur
kommer det sig att Tjeckien har
fällts i Europadomstolen för att
de efter tvivelaktiga psykologtester systematiskt placerar romska
barn i särskola? Varför finns inga
tältbosättningar i Berlin trots att
det bor fler romer där än i hela
Frankrike? Filmen skildrar nyanserat hur den politiska viljan till
hållbara och humana lösningar
för romer skiljer sig mellan olika
länder i Europa.

Folkmordet i Rwanda
Historia/samhällskunskap
2019 är det 25 år sedan folkmordet
på tutsibefolkningen i Rwanda.
På bara tre månader dödades
över 800 000 människor. Grannar
mördade grannar, vänner mördade
vänner. Hur kunde folkmordet
ske? Och hur går ett land vidare
efteråt? Tack vare rättsprocesser
och en aktiv försoningsprocess är
Rwanda i dag ett av de mer stabila länderna i regionen. Serien
innehåller bilder och scener som
kan upplevas som skrämmande.
För ökad fördjupning finns en
programserie med 10 personliga
berättelser: Folkmordet i Rwanda
- vittnesmål. Seriens syfte är att
belysa mekanismerna bakom ett
folkmord, hur medborgarna påverkas och hur en försoningsprocess kan gå till. Serien kopplar till
såväl samhällskunskap som historia och förmedlar kunskaper om
aktuella konflikter i världen och
historiska perspektiv på dessa.
Även människors erfarenheter
av förtryck, och folkfördrivningar
skildras.

Industriella revolutionen i
sex klipp
Historia
I tusentals år levde de flesta européer som bönder, i mindre jordbrukssamhällen. Men mot slutet
av 1700-talet började världens
första industrier att förändra livet
för miljontals människor, först i
England och sedan resten av Europa. I de här utbildningsklippen
går vi igenom följande faktorers
betydelse för utvecklingen:
•
•
•
•
•
•

Ett effektivare jordbruk
Maskiner och fabriker
Kapital och handel
Naturresurser
Transporter
Det nya industrisamhället

Berlinmuren
Samhällskunskap/Historia
Den 9 november 1989 öppnades
gränsen mellan Öst- och Västberlin i Tyskland. Den historiska
händelsen blev också början på
det kalla krigets fall. Varför byggdes den? Vilka konsekvenser fick
det för invånarna i Berlin? Och
vad var det som ledde till murens
fall?

Första världskriget
Historia
Handledning finns

Min demokrati
Samhällskunskap
Tindra skolstrejkar för klimatet,
Marius driver ett musikställe och
Anna kämpar för mänskliga rättigheter. En svensk-dansk serie
om unga som sätter sina avtryck
på demokratin.

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.

Första världskriget var ett fruktansvärt krig som drabbade hela
världen. Ett krig som de flesta
trodde skulle vara över på ett par
veckor, men som varade i fyra
långa år.
I den här filmen går vi igenom
händelserna under kriget. Vi undersöker vad det var som utlöste
kriget och vilka orsaker som låg
bakom. Vi går bland annat igenom skotten i Sarajevo och händelserna på västfronten. Men vi
lär oss även om slagen utanför
Europas gränser och hur Versaillesfreden slutligen kom till.
En film som ger en översikt över
första världskrigets förlopp, för
elever i högstadiet och gymnasiet.

Förstå sammanhanget
Samhällskunskap
Martin Luther King
Nelson Mandela
Hiroshima

Fatta Sveriges Demokrati

Matematik

Två unga, nyfikna programledare,
Leila och Noah, får i uppdrag att
lära sig och tittarna mer om hur
Sverige styrs. För att göra det abstrakta mer konkret skickar Noah
ut Leila på olika uppdrag som
är kopplade till grundläggande
samhällsfunktioner och politiska
frågor. Leila får till exempel ta sig
an kvalgränsen i stavhopp för att
lära sig mer om fyraprocentsspärren. Uppdragen kompletteras
med reportage, kommentarer av
statsvetaren Jenny Madestam
och med animationer som fördjupar och förtydligar det aktuella
ämnet. Syftet är att tittarna ska
få ökad kunskap om Sveriges
politiska system, kunna hitta och
tillgodogöra sig kunskap om de
politiska partierna, samt stärka
medvetenheten och insikten om
vår demokrati och vårt statsskick.

Pluggkoden: Strategier för
matematik
Matematik
Handledning finns
Matematik förknippas ofta med
dåligt självförtroende. Många tror
att vissa är mattemänniskor och
andra inte, men alla kan bli bättre
med rätt strategier. Vi följer Albin
i klass 9 som tycker att det är
svårt med matematiken i skolan.
Han tycker att hans vänner alltid
förstår uppgifterna snabbare än
han själv och blir lätt stressad.
Lärare Martin ger honom utmaningar och berättar om strategier han kan använda sig av. Den
första utmaningen är att minska
känslan av stress. Albin får en
tydlig checklista att arbeta med
för att få kontroll över inlärningen
inför ett kommande prov.

När matematiken avslöjar
framtiden
Handledning finns
Elevnära, intressant och kul
matematikfilm som visar hur
sannolikhetslära, statistik och
algoritmer används i vår vardag.
Ständigt beräknar vi förutsägelser inom sport, väder, politik och
medicinska beslut med hjälp av
matematik. Men varför lyckas vissa förutsägelser träffsäkert medan andra misslyckas fatalt? Hur

kan vi hitta meningsfulla mönster
i all kaos och osäkerhet? I glansen från kasinon och TV-spelprogram till livshotande insatser för
att göra stormprognoser utforskar filmen statistikens möjligheter
och hinder i verkligheten omkring
oss. Och hur långt i framtiden kan
vi verkligen förutse?

Engelska
Newsreel World

Orka plugga - Textgenrer

Nyheter från den engelskspråkiga delen av världen på engelska.
Här ryms både nyheter, kultur,
sport och vetenskap. Ett program
som tar avstamp i London med
reportrar och material från alla
världens världsdelar.

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.

Earth savers

Svenska som andraspråk

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

Svenska
De fem lässtrategierna
Kolla på musikklipp och bli en
bättre läsare. Sjungande djur
berättar om hur du kan bli en
bättre och mer aktiv läsare. Fem
musikstycken tar upp varsin lässtrategi: förutspå, ställa frågor,
reda ut oklarheter, skapa en inre
bild och sammanfatta.

Bästa babblet
Om hur vi kommunicerar muntligt
i olika sammanhang. Hur vi förstår eller missförstår varandra beroende på hur vi pratar, och vilka
ord vi väljer. Svenska ord och uttryck jämförs med motsvarande
på andra språk. Till exempel hur
vi är artiga på svenska jämfört
med på persiska eller engelska.
Eller vilka ord vi använder för att
uttrycka känslor: hur skiljer sig
till exempel svenska svordomar
från arabiska? Primär målgrupp
är elever på högstadiet som läser
svenska som andraspråk.

Källkritik

Studieteknik

Orka plugga - Källkritik

Pluggkoden

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.

Att plugga utan strategier är som
att leta efter en skatt utan skattkarta. Det säger guldäpplebelönade läraren Martin Fernström
som här tillhandahåller enklare,
snabbare och mer effektiva sätt
att plugga. I varje program följer
han en elev när denne tillämpar
nya strategier, tekniker och tankesätt för att uppnå bättre resultat i skolan. Det är strategier som
ska ge eleverna självförtroende
och motivation till en roligare och
mer givande skolgång, där kunskaper lättare fastnar och stannar kvar.

Kolla myten
Det vimlar av alarmistiska och
skrämmande klipp och texter på
nätet som delas flitigt i sociala medier. Ofta handlar det om
naturvetenskapliga ämnen och
avsändarna utger sig för att presentera fakta. Men hur kan man
veta vad som är sant och vad
som bara är myter och rykten?
Epidemiologen, författaren och
föreläsaren Emma Frans tar reda
på sanningen med hjälp av den
vetenskapliga arbetsmetoden.
Hon ställer en hypotes, tar reda
på mer om ämnet, gör en laboration och utifrån resultatet drar
hon en slutsats. En naturvetenskaplig serie för elever i årskurs
7-9.

Orka plugga
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.

Värdegrund
Få syn på normerna
Normer är en uppsättning osynliga värderingar och föreställningar som vi ofta ser som självklara.
De är nödvändiga för att mänsklig
interaktion i olika grupper ska
fungera, och de flesta normer är
bra. Men det finns också normer
som behöver förändras eftersom
de gör att vissa människor inte
passar in och även blir diskriminerade. Men för att kunna diskutera normer så måste vi först få
syn på dem.

Senan. Trots att Musse känner sig
medveten och fullärd efter sina
lärdomar och misstag trampar
han ofta i klaveret i sin strävan
att vara en schysst, förstående
och öppen man. Är det kanske till
och med så att Senan är den som
har bäst koll? Syftet med serien
är att användas i skolans arbete
med värdegrund, och att främja
alla individers lika värde och lika
rättigheter.

PK-mannen
Med sina nyvunna kunskaper
om normer och hur en medveten man ska navigera för att
inte kränka någon börjar Musse
känna sig rätt säker i sin kostym.
Han bestämmer sig därför för
att försöka uppfostra den enligt
honom ganska hopplösa boxaren
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