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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland drygt 20.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sliplay.se/mediecentervarmland.
För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto!
Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till
mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka
på ”gå vidare”. Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några
uppgifter samt välja lösenord. När du sparat är din registrering klar och så fort vi godkänt din
registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du
gör hittar du här!

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma
programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?
De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna
deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under
ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina!
Här hittar du en lathund för dina elever!
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Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det
är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen!

Filmerna presenteras under resp. ämnesområden, - i ordning efter målgruppen
– från förskola till gymnasiet.

Ämne:

Sida:

Ämne:

Sida:

Information och media .............. 4

Geografi .................................... 19

Miljö .......................................... 4

Historia...................................... 23

Biologi ....................................... 8

Religion/Etik/Livskunskap ......... 25

Kemi ......................................... 13

Samhällskunskap ...................... 27

Fysik ......................................... 14

Språk ........................................ 30

Värdegrund ............................... 16

Teknik ....................................... 31

Hem- & konsumentkunskap...... 17

Spelfilm ..................................... 34

Musik ........................................ 19

Till dig som visar film i skolan!
Många filmer berättar om ämnen som eleverna kan behöva vara medvetna om innan de ser
filmen. Därför är det viktigt att du som pedagog har sett filmen i förväg.
Fundera om filmen innehåller ett känslomässigt laddat tema som ni behöver prata om innan.
Handlar den om ett historiskt eller socialt tema/skeende som behöver en förklaring? Är det
någonting som kan upplevas som nytt och främmande?
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INFORMATION OCH MEDIA

Falsk identitet på nätet - grooming, catfishing
och falsk flagg
Internet och sociala medier gör det enklare än
någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet.
Sådana kan utnyttjas i många sammanhang - i
kärlek, politik eller för ekonomisk vinnings skull.
Är du inte uppmärksam är det lätt att bli lurad! I
den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing
och falsk flagg är. Dramatiserade exempel från
verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du skyddar dig. Du möter experten Moa
Lindh som arbetar på Novahuset, en förening mot sexuellt våld på nätet. Du får även träffa författaren
Jonathan Lundberg som har skrivit boken ”Från världskrig till nätkrig”.
Nyttiga länkar:
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/sexualbrott-mot-barn-pa-natet/
https://www.umo.se/
https://ecpat.se/blogg/vad-ar-grooming-och-vad-ar-viktigt-att-tanka-pa/
https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider/catfishing-och-romansbedragerier
Speltid: 13 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

MILJÖ
Grönland – natur och klimat
Filmen berättar om Grönland - vart det ligger, hur naturen ser ut och om deras klimat. Vi får också lära
oss om vilka råvarutillgångar det finns på Grönland, vart de flesta människorna bor och vilka problem
de brottas med. Hur påverkar klimatförändringarna och den allt snabbare smältningen av inlandsisen
Grönland och omvärlden?
Speltid: 12 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: Strömmande.

Grön Vätgas – är det framtidens energibärare?
Tänk om de enda avgaser våra bilar släppte ut var några droppar vatten, om bonden kunde gödsla
sina åkrar klimatsmart eller om järnverken kunde tillverka stål utan att elda med kol? Är det bara
flummiga drömmar eller kan det blir verklighet? Många länder och företag arbetar nu med att
framställa grön vätgas som energibärare som lösningen på att kunna minska eller kanske till och med
få bort användandet av fossila bränslen. Grön vätgas kan på allvar bidra till klimatförändringarna på
ett avgörande sätt och kan hjälpa till att nå EU´s ambition att ha ett klimatneutralt Europa år 2050.
Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och nackdelar? För
att alla ekvationer ska gå ihop och grön vätgas bli verklighet krävs mängder av förnybar energi. Den
måste komma från fossilfria och förnybara energikällor som vind, sol eller vattenkraft. Vi ska här titta
närmare på den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens energibärare.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Bränsleceller – så fungerar det!
En viktig kugge när vi går från en värld beroende
av fossila bränslen till ett liv med avsevärt lägre
koldioxidutsläpp är bränslecellen. Bränslecellen
är inte någon ny uppfinning och man har känt till
tekniken i mer än 150 år. Men nu, i början av
2000-talet, när miljödebatten och
klimatförändringarna står högt på världens
agendor har bränslecellen åter kommit i ropet,
främst i kombination med grön vätgas. Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och
finns det några för- och nackdelar? Idag används bränsleceller mest med naturgas, men på sikt är det
grön vätgas från förnybar energi från sol, vind och vatten som är de intressanta källorna. Vi ska här
titta närmare på den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens viktigaste
energiomvandlare.
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Vart tar vattnet vägen? Hur människan påverkar vattnets kretslopp
I den här filmen ska vi undersöka hur vi människor påverkar världens vatten. Vi börjar med att titta på
hur vattnets kretslopp ser ut för att sedan undersöka hur kretsloppet störs när vi exempelvis bygger
dammar, bevattnar åkrar eller hugger ned skogar. Vad är en reservoar? Vad är konstgjort
grundvatten? Och vad innebär dränering? Det ska vi ta reda på! Det här är en film för elever i
mellanstadiet och högstadiet när de läser ämnen som biologi, geografi och kemi. Till filmen finns en
handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 13 min. Målgrupp: 11-15 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Matproduktion
I dag står matproduktionen för 25 procent av
världens utsläpp, varav 65 procent kommer från
köttproduktion. Men med naturbaserade
lösningar på livsmedelsproduktion kan utsläppen
halveras till 2030. Dessutom kan en
naturbaserad lösning som växelbruk ge större
skördar, näringsrikare mat och stärkta
ekosystem. Jordens naturskogar, som kyler
omgivningen och våtmarker ska bevaras för den biologiska mångfalden och klimatets skull.
Matproduktion påverkar biodiversitet och grundvatten. Vid matproduktion behöver marken användas
med så få negativa effekter som möjligt. Vad är nackdelarna med dagens metoder för att producera
mat?
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Klimatlösningar – Byggnader och industri
I dag står industrin för ca en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det sätt som byggnader och varor
produceras på är därför centralt. Både befolkning och efterfrågan kommer att öka och tillverkningen
kan ske mer hållbart, materialeffektivt och energibesparande. Mer stål och cement kan återanvändas.
Byggnader kan bli mer energisnåla. Resursanvändningen kan halveras i hela processen från
planering, arkitektur till konstruktion och produkt. Rätt lagar och regler som underlättar omställningen
behövs. Då kan vi producera på ett helt nytt sätt i en cirkulär ekonomi! - Vad menas med cirkulär
ekonomi?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Grön ekonomi
Finansbranschen har störst inverkan på världens koldioxidavtryck. Pengar driver företagens aktiviteter
och det är nödvändigt att alla investeringar placeras hållbart så att den globala temperaturhöjningen
stannar under 2 grader. Mer än hälften av världens BNP är direkt beroende av naturen men alla
ekonomier är det indirekt. Ekonomin behöver bli hållbar så att vår planet inte förstörs. Fossilindustrin
får fortfarande enorma bidrag av stater, banker och pensionsfonder. Men vi måste övergå till
förnybart. Undersökningar visar att 83 procent i världen vill att vi gör mer för att skydda naturen och
klimatet. - Varför ger stater fortfarande bidrag och investerar i fossil industri?
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Transport och energi
Transporter orsakar i dag cirka 15 procent av de
globala utsläppen och transportsektorn kan
halvera utsläppen till 2030. Ekonomiska
lösningar finns men ökad samordning med
subventioner mellan offentlig sektor och industri
behöver påskyndas för snabb omställning. I dag
är 70 procent av alla resor korta. De skulle kunna
ersättas av rena, "nollutsläppsfordon", vilket
skulle ge renare luft i städerna och minskad dödlighet. Produktion av förnybar energi dubbleras var
tredje år och kostnaden för solenergi har minskat 90 procent på tio år. Regeringar måste sluta
investera i och subventionera fossila bränslen! - Vad är egentligen nollutsläppsfordon?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Innovation och teknik
Möjligheter till utveckling är stor och det gäller även förädling av befintliga produkter. Vi kan bygga en
bättre och mer hållbar värld som ger trygghet och välstånd inom planetens gränser. För att halvera
utsläppen varje decennium behöver klimatlösningarna utökas i alla sektorer från industri, energi, bygg,
matproduktion till hållbara investeringar. Men teknologi i sig är inte neutral. Den kan påskynda
uppvärmningen. Därför måste företag ha tydliga mål och integrera klimatfrågorna i alla strategier. Och
människor behöver engageras på alla nivåer för att göra hållbara val. Då ska det vara möjligt att
stabilisera den globala uppvärmningen, öka återvinning och öka biologisk mångfald!
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Glaciärer – is- och snövärldar i
klimatförändringarnas tid
Glaciärer består av fruset vatten och de är
särskilt hotade av den globala uppvärmningen. Vi
ska få se hur en glaciär är uppbyggd och hur den
formar landskapet. Under filmens gång lär vi oss
bland annat begrepp som firn, glaciärtunga och
morän. Vi besöker också Aletschglaciären i
Alperna och jämför fotografier från olika
århundraden för att se hur ismassorna har krympt. Vilka förhållanden krävs för att en glaciär ska
kunna bildas? Varför är glaciärens smältvatten grumligt? Det ska vi få reda på! Det här är en film för
elever i mellan- och högstadiet när de läser om geografiska förhållanden och hållbar utveckling i
ämnet geografi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 15 min. Målgrupp: 12-15 år. Utförande: Strömmande.

Djuphavet – liv i evigt mörker
Kallt och mörkt - det djupa havet verkar vara en
fientlig plats. Men om vi lyser upp mörkret, dyker
det upp varelser som har anpassat sig specifikt
till denna extrema livsmiljö. Vi dyker ned i en
overklig värld som ger insikter om biologisk
mångfald. Vi lär oss begrepp som
hydrotermalkälla och kemosyntes. Vi lär oss
även om olika hot mot djuphavsmiljön. Det här är
en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om bl.a. organismers anpassning samt olika
ekosystem i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 13 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

Du vet väl att eleverna kan göra egna konton och strömma media?
Här hittar du en lathund till elevkonto på SLIPlay!
En annorlunda läxa kanske?
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BIOLOGI:
Välkommen till min värld – kortfilmspaket
Fyra animerade äventyr utan tal för de allra
minsta!
JAG ÄR EN STEN (0:00-7:00): En utter saknar
sin familj. I fantasin finns de där - hoppandes,
lekandes och livs levande. En färgglad animation
om saknad och tillhörighet för de yngsta.
BATTERIPAPPAN (7:06-13:15): Batteripappan
hjälper till med nästan allt i huset - han ger ström till fjärrkontrollen, myggracketen och ficklampan. En
dag följer Batteripappan med familjen på utflykt till havet - något som visar sig bli allt annat än
avkoppling. Ett animerat äventyr om en av våra minsta superhjältar.
EN TIGER UTAN RÄNDER (13:24-21:50): En tiger är ledsen över att hen inte har några ränder och
ger sig därför ut i djungeln för att hitta dem. Det blir en händelserik upptäcktsfärd.
URSA - NORRSKENETS SÅNG (21:53-slut): I Nordpolens islandskap vaknar en ensam isbjörnsunge.
Vilsen och hungrig ger han sig ut för att hitta sin mamma. Som ensam och liten är Nordpolen stort,
kallt och fullt av faror - men med nyfunna vänner är inget omöjligt. En magisk animation för de allra
minsta.
Speltid: 32 min. Målgrupp: 3-6 år. Utförande: Strömmande.

Kalles födelsedagsäventyr
Kalles födelsedagsäventyr är en rolig och
stundtals spännande film om Kalles
efterlängtade födelsedag som inte alls blir som
han tänkt sig. Lillasyster blir sjuk och ingen har
tid att fira Kalle. Han rymmer i protest - till farmor
som egentligen bor ganska nära… det ligger
bara en liten mörk skog däremellan. Kalles
födelsedagsäventyr vann publikpriset på
barnfilmfestivalen Schlingel i Tyskland 2021.
Speltid: 75 min. Målgrupp: 4-9 år. Utförande: Strömmande.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Hasses trädgård
Den populära SVT-serien Hasses trädgård är odlingsprogram för de minsta barnen. Barnens favorit
Hasse Andersson bjuder in till lek och odling i sin magiska trädgård. Med hjälp av en magisk tidsportal
förflyttar sig barnen och Hasse genom odlingssäsongen. I varje avsnitt får vi se en gröda från frö, till
gallring, vattning, skörd och till sist matlagning och provsmakning. För att hjälpa grödorna på traven
sjunger de tillsammans Växasången. I handledningen hittar du texten!
Hasses trädgård – Morötter
I det här avsnittet odlar Hasse och barnen
morötter! Det här är en film för elever i förskolan
och lågstadiet när de lär sig om växter och natur i
ämnet biologi. Till filmen finns en handledning
med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz
Speltid: 15 min. Målgrupp: 5-9 år. Utförande:
Strömmande.
Hasses trädgård – Rabarber
I det här avsnittet odlar Hasse och barnen
rabarber! Det här är en film för elever i förskolan
och lågstadiet när de lär sig om växter och natur
i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning
med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 15 min. Målgrupp: 5-9 år. Utförande:
Strömmande.

Lavar och mossor
Tänk dig organismer som vi kan hitta nära Sydpolen, i djungeln och vid vulkaner. Organismer som
bara växer några millimeter per år, men som kan leva i tusentals år. Nu ska vi få lära oss om lavar och
mossor! Lavar och mossor liknar varandra till utseendet men de är helt olika. Mossa är en växt - och
lav är en organism där en eller flera svampar lever ihop med alger eller bakterier. Tillsammans med en
biolog beger vi oss ut i naturen för att se vilka lavar och mossor som lever i Sverige - vi får se hur de
ser ut, vilka egenskaper de har och hur de skiljer sig åt!
Speltid: 11 min. Målgrupp: 7-12 år. Utförande: Strömmande.

Fåglar som häckar i Sverige – Flyttfåglar
Om våren och sommaren är naturen i Sverige full av fåglar. Men på vintern finns det inte alls lika
många. Det beror på att många av våra fåglar är flyttfåglar! Det finns fåglar som flyttar till andra sidan
jorden på hösten för att sedan komma tillbaka på våren, men det finns också fåglar som bara flyttar
inom Sverige. Hur kommer det sig att så många fåglar flyttar egentligen? Med hjälp av en erfaren
fågelskådare ska vi ge oss ut i naturen och undersöka dessa fåglar samtidigt som vi får lära oss om
de fem vanligaste flyttfåglarna som vi har i Sverige!
Speltid: 12 min. Målgrupp: 7-12 år. Utförande: Strömmande.
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Ängens ekosystem
Tänk dig en äng med många sorters gräs och
blommor huller om buller. Ängen är ett stycke
orörd natur som mår bäst utan inblandning av
människor. En äng är inte en kohage där kor
betar eller en traktor kör. Och på en gräsmatta
växer bara ett par utvalda grässorter som ofta
klipps. Så hagen och gräsmattan är något helt
annat än vår naturliga blomsteräng. I den här
serien återskapas en äng i datorn, så att den kan undersökas närmre och vi kan se hur den är
uppbyggd. Serien består av 5 delar som enkelt kan användas på olika lektioner.
Speltid: 5x4-6 min. Målgrupp: 7-14 år. Utförande: Strömmande.
Del 1 – Vad är egentligen en äng?
Biotop, hage, växtlighet, djurliv, fauna.
Del 2 – Energi och kretslopp av ämnen
Näring, näringskedja, solenergi, energikedja, kolets kretslopp, jord.
Del 3 – Producent, konsument och nedbrytare
Näring, näringskedja m.m.
Del 4 – Näringskedja
Förstahandskonsument, andrahandskonsument, toppkonsument m.m.
Del 5 – Kopplingar i ekosystemet
Jämvikt, rubbad jämvikt, invasiva arter, mänsklig påverkan, näringsväv.

Eva & Adam
Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam kommer ny till klassen träffar han
Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva som just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika för att alla
killar i världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första kärleken. Och inget är så svårt.
När Eva och Adam möts i Ryska posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske omöjligt.
Rekommenderad för åk 4-6.
Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: OBS! endast DVD!
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Livet i en droppe – i mikroorganismernas rike
I en enda vattendroppe kan det finnas otroligt
mycket liv! Men vilken typ av liv - eller hur mycket
- beror på var man hämtar droppen någonstans. I
den här filmen ska vi undersöka några av de
pyttesmå mikroorganismer som lever där. Med
hjälp av ett mikroskop upptäcker vi små encelliga
djur och växter, alger, maskar, ägg, kvalster och
kräftdjur. Vi tittar närmare på bland annat
trögkrypare, ringmaskar, sötvattenslungsnäckor och vattenloppor. Mikroorganismernas förmåga att
anpassa sig och överleva i de mest ogynnsamma förhållanden är anledningen till att det kryllar av liv i
en enda vattendroppe! Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om bland
annat biologisk mångfald i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat
diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 14 min. Målgrupp: 11-15 år. Utförande: Strömmande.

Vart tar vattnet vägen? Hur människan
påverkar vattnets kretslopp
I den här filmen ska vi undersöka hur vi
människor påverkar världens vatten. Vi börjar
med att titta på hur vattnets kretslopp ser ut för
att sedan undersöka hur kretsloppet störs när vi
exempelvis bygger dammar, bevattnar åkrar eller
hugger ned skogar. Vad är en reservoar? Vad är
konstgjort grundvatten? Och vad innebär
dränering? Det ska vi ta reda på! Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de
läser ämnen som biologi, geografi och kemi. Till filmen finns en handledning med bland annat
diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 13 min. Målgrupp: 11-15 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Matproduktion
I dag står matproduktionen för 25 procent av världens utsläpp, varav 65 procent kommer från
köttproduktion. Men med naturbaserade lösningar på livsmedelsproduktion kan utsläppen halveras till
2030. Dessutom kan en naturbaserad lösning som växelbruk ge större skördar, näringsrikare mat och
stärkta ekosystem. Jordens naturskogar, som kyler omgivningen och våtmarker ska bevaras för den
biologiska mångfalden och klimatets skull. Matproduktion påverkar biodiversitet och grundvatten. Vid
matproduktion behöver marken användas med så få negativa effekter som möjligt. Vad är
nackdelarna med dagens metoder för att producera mat?
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

11

Människokroppen – Hjärnan och
nervsystemet
Tillsammans med programledaren Caroline
Bondhus och Dr Mattias Ahlgren tar vi en
närmare titt på hjärnan och nervsystemet. Vi lär
oss om den viktiga hjärnan som är det som
främst skiljer oss från andra levande varelser.
Hjärnan styr våra medvetna och omedvetna
handlingar, känslor och tankar. Det är hjärnan
som gör att vi kan tänka logiskt och strategiskt och är även ett centrum kreativitet. Kroppens
nervsystem består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Genom ryggmärgen och nervbanorna styr
hjärnan alla våra kroppsrörelser med utåtledande motoriska impulser. Hjärnan tar även emot
information utifrån och inifrån kroppen. Mycket av hjärnans grundläggande aktiviteter utförs dock
omedvetet när den med hjälp av endokrina körtlar alltså hormoner övervakar och upprätthåller andra
kroppssystem. Nervsystemet är ett av kroppens viktigaste och definitivt det snabbaste
kommunikationssystemet vi har. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.
Speltid: 14 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

Människokroppen – Matspjälkningssystemet
Matspjälkningssystemet har en viktig funktion i vår kropp. Det bryter ned det som vi äter och dricker så
att kroppen kan ta upp och använda den näring som finns i det som vi stoppar i oss. I den här filmen
lär vi oss vilka organ som är en del av matspjälkningssystemet. Vi följer matens väg från mun till
ändtarm, och går igenom begrepp som svalg, magmun och kemisk nedbrytning. Hur lång tid tar det
för maten att nå magsäcken? Vilken funktion har tarmluddet? Och vilka problem kan drabba
matspjälkningssystemet? Det ska vi ta reda på! Till filmen finns en handledning med bland annat
diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 15 min. Målgrupp: 12-15 år. Utförande: Strömmande.

Djuphavet – liv i evigt mörker
Kallt och mörkt - det djupa havet verkar vara en
fientlig plats. Men om vi lyser upp mörkret, dyker
det upp varelser som har anpassat sig specifikt
till denna extrema livsmiljö. Vi dyker ned i en
overklig värld som ger insikter om biologisk
mångfald. Vi lär oss begrepp som
hydrotermalkälla och kemosyntes. Vi lär oss
även om olika hot mot djuphavsmiljön. Det här är
en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om bl.a. organismers anpassning samt olika
ekosystem i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 13 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.
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Modeindustrins smutsiga baksida
Stacey undersöker den verkliga kostnaden för
klädproduktion och avslöjar hur passionen för det
snabbskiftande modet utgör ett stort hot mot
miljön. De flesta av oss är omedvetna om att
tillsammans med olja-, kol- och palmoljeindustrin
har klädindustrin en förödande inverkan på
naturens ekosystem. Betänk att enbart brittiska
konsumenter spenderade nästan £50 miljarder
på nya kläder under 2017. Det här gör dem omedvetet till några av de största bidragsgivarna till
katastrofala vattenföroreningar och andra utsläpp världen runt. Genom sitt rättframma och utmanande
sätt uppmanar Stacey de stora klädföretagen att ändra sina synsätt för att bidra till att rädda vår
planet. Men samtidigt ger hon också oss en liten tankeställare.
Speltid: 57 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

KEMI
Grön Vätgas – är det framtidens energibärare?
Tänk om de enda avgaser våra bilar släppte ut var några droppar vatten, om bonden kunde gödsla
sina åkrar klimatsmart eller om järnverken kunde tillverka stål utan att elda med kol? Är det bara
flummiga drömmar eller kan det blir verklighet? Många länder och företag arbetar nu med att
framställa grön vätgas som energibärare som lösningen på att kunna minska eller kanske till och med
få bort användandet av fossila bränslen. Grön vätgas kan på allvar bidra till klimatförändringarna på
ett avgörande sätt och kan hjälpa till att nå EU´s ambition att ha ett klimatneutralt Europa år 2050.
Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och nackdelar? För
att alla ekvationer ska gå ihop och grön vätgas bli verklighet krävs mängder av förnybar energi. Den
måste komma från fossilfria och förnybara energikällor som vind, sol eller vattenkraft. Vi ska här titta
närmare på den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens energibärare.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Bränsleceller – så fungerar det!
En viktig kugge när vi går från en värld beroende av fossila bränslen till ett liv med avsevärt lägre
koldioxidutsläpp är bränslecellen. Bränslecellen är inte någon ny uppfinning och man har känt till
tekniken i mer än 150 år. Men nu, i början av 2000-talet, när miljödebatten och klimatförändringarna
står högt på världens agendor har bränslecellen åter kommit i ropet, främst i kombination med grön
vätgas. Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och
nackdelar? Idag används bränsleceller mest med naturgas, men på sikt är det grön vätgas från
förnybar energi från sol, vind och vatten som är de intressanta källorna. Vi ska här titta närmare på
den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens viktigaste energiomvandlare.
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Vart tar vattnet vägen? Hur människan påverkar vattnets kretslopp
I den här filmen ska vi undersöka hur vi människor påverkar världens vatten. Vi börjar med att titta på
hur vattnets kretslopp ser ut för att sedan undersöka hur kretsloppet störs när vi exempelvis bygger
dammar, bevattnar åkrar eller hugger ned skogar. Vad är en reservoar? Vad är konstgjort
grundvatten? Och vad innebär dränering? Det ska vi ta reda på! Det här är en film för elever i
mellanstadiet och högstadiet när de läser ämnen som biologi, geografi och kemi. Till filmen finns en
handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 13 min. Målgrupp: 11-15 år. Utförande: Strömmande.

FYSIK
Grön Vätgas – är det framtidens
energibärare?
Tänk om de enda avgaser våra bilar
släppte ut var några droppar vatten, om
bonden kunde gödsla sina åkrar
klimatsmart eller om järnverken kunde
tillverka stål utan att elda med kol? Är det
bara flummiga drömmar eller kan det blir
verklighet? Många länder och företag
arbetar nu med att framställa grön vätgas som energibärare som lösningen på att kunna minska eller
kanske till och med få bort användandet av fossila bränslen. Grön vätgas kan på allvar bidra till
klimatförändringarna på ett avgörande sätt och kan hjälpa till att nå EU´s ambition att ha ett
klimatneutralt Europa år 2050. Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det
några för- och nackdelar? För att alla ekvationer ska gå ihop och grön vätgas bli verklighet krävs
mängder av förnybar energi. Den måste komma från fossilfria och förnybara energikällor som vind, sol
eller vattenkraft. Vi ska här titta närmare på den här spännande utvecklingen av det som kan bli
framtidens energibärare.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Bränsleceller – så fungerar det!
En viktig kugge när vi går från en värld beroende av fossila bränslen till ett liv med avsevärt lägre
koldioxidutsläpp är bränslecellen. Bränslecellen är inte någon ny uppfinning och man har känt till
tekniken i mer än 150 år. Men nu, i början av 2000-talet, när miljödebatten och klimatförändringarna
står högt på världens agendor har bränslecellen åter kommit i ropet, främst i kombination med grön
vätgas. Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och
nackdelar? Idag används bränsleceller mest med naturgas, men på sikt är det grön vätgas från
förnybar energi från sol, vind och vatten som är de intressanta källorna. Vi ska här titta närmare på
den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens viktigaste energiomvandlare.
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Astronomins pionjärer
1500-talet har kommit att bli det århundrade
då astronomin förändrades i grunden.
Orsakerna till det var nya teorier från i första
hand Kopernikus. Brahe och Galileo försökte
sedan genom sina forskningar få Aristoteles
världsbild och Kopernikus världsbild att
stämma med det de själva upptäckte och
Brahe framförde en egen version av
Universum. Dessa tidiga vetenskapsmän var Astronomins Pionjärer som på allvar började ifrågasätta
den katolska kyrkans sätt att se på himlakropparnas placering och rörelser i universum.
Speltid: 3x10 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
Astronomins pionjärer – Nikolaus Kopernikus
Kopernikus (1473-1543) var en klok man och en fri tänkare och det han förstod ganska tidigt var att
jorden kretsade runt solen och inte tvärt om. Men det var en mycket kontroversiell tanke. Inte minst för
att den gick på tvärs mot all tidigare vetenskap och den trotsade också den katolska kyrkan tolkning
av bibeln. Kopernikus stora verk ‘Sex böcker om de himmelska kretsloppen’ trycks och ges ut
samtidigt som Kopernikus dör. Ett stort verk som förklarade den moderna världsbilden och förkastade
de gamla teorierna från antiken.
Astronomins pionjärer – Tycho Brahe
Tycho Brahe (1546-1601) läste med stort intresse Kopernikus bok och han började göra egna
observationer av natthimlen. Dock utan att ha vare sig kikare eller teleskop, de var nämligen ännu inte
uppfunna. Tycho Brahe insåg att det inte längre räckte med att beskåda natthimlen utan hjälpmedel.
Han lät därför tillverka ett nytt instrument så att han bättre kunde observera stjärnorna i allmänhet och
Stella Nova i synnerhet. Brahe och hans team gjorde positionsmätningar med den så kallad
parallaxmetoden för att försöka bevisa att jorden kretsar runt solen och inte tvärt om. Men de kunde
inte bevisa sina teorier och Brahe fick backa och anamma kyrkans argument att jorden inte rörde sig.
Astronomins pionjärer – Galileo Galilei
Galileo Galilei (1564-1642) tillhörde det sena 1500-talets framgångsrika vetenskapsmän, född i Pisa i
Italien 1564 där han också studerade. Han började studera Kopernikus teorier om planeternas
rörelser. Samtidigt arbetade Galilei med en ny, holländsk uppfinning; kikaren. Han byggde en kikare
och kunde nu använda ett instrument som förstorade mer än 30 gånger vilket i sin tur ledde till att han
upptäckte fyra stora månar som kretsade kring Jupiter. De fick sina namn efter upptäckaren och heter
därför de Galileiska månarna. Men Galilei råkade i konflikt med kyrkan och han förstod att även
konservativa naturfilosofer ville trycka tillbaka hans teorier. Galilei beslöt sig då för att resa till Rom
och Vatikanen för att försvara sin uppfattning om himlakropparnas rörelser och utseenden. Men utan
framgång. Han tvingades år 1616 att avge ett löfte att aldrig mer berätta om Kopernikus teorier som
ansågs både vara filosofiskt felaktiga och dessutom kätterska därför att de motsatte sig bibeln.
Historien har visat att Vatikanen hade fel. Kopernikus lära motsatte sig inte bibeln och att Aristoteles
hade haft fel var nu allmänt känt.
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Klimatlösningar – Transport och energi
Transporter orsakar i dag cirka 15 procent av de globala utsläppen och transportsektorn kan halvera
utsläppen till 2030. Ekonomiska lösningar finns men ökad samordning med subventioner mellan
offentlig sektor och industri behöver påskyndas för snabb omställning. I dag är 70 procent av alla
resor korta. De skulle kunna ersättas av rena, "nollutsläppsfordon", vilket skulle ge renare luft i
städerna och minskad dödlighet. Produktion av förnybar energi dubbleras var tredje år och kostnaden
för solenergi har minskat 90 procent på tio år. Regeringar måste sluta investera i och subventionera
fossila bränslen! - Vad är egentligen nollutsläppsfordon?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

VÄRDEGRUND
Välkommen till min värld – kortfilmspaket
Fyra animerade äventyr utan tal för de allra
minsta!
JAG ÄR EN STEN (0:00-7:00): En utter saknar
sin familj. I fantasin finns de där - hoppandes,
lekandes och livs levande. En färgglad animation
om saknad och tillhörighet för de yngsta.
BATTERIPAPPAN (7:06-13:15): Batteripappan
hjälper till med nästan allt i huset - han ger ström till fjärrkontrollen, myggracketen och ficklampan. En
dag följer Batteripappan med familjen på utflykt till havet - något som visar sig bli allt annat än
avkoppling. Ett animerat äventyr om en av våra minsta superhjältar.
EN TIGER UTAN RÄNDER (13:24-21:50): En tiger är ledsen över att hen inte har några ränder och
ger sig därför ut i djungeln för att hitta dem. Det blir en händelserik upptäcktsfärd.
URSA - NORRSKENETS SÅNG (21:53-slut): I Nordpolens islandskap vaknar en ensam isbjörnsunge.
Vilsen och hungrig ger han sig ut för att hitta sin mamma. Som ensam och liten är Nordpolen stort,
kallt och fullt av faror - men med nyfunna vänner är inget omöjligt. En magisk animation för de allra
minsta.
Speltid: 32 min. Målgrupp: 3-6 år. Utförande: Strömmande.

Kalles födelsedagsäventyr
Kalles födelsedagsäventyr är en rolig och stundtals spännande film om Kalles efterlängtade
födelsedag som inte alls blir som han tänkt sig. Lillasyster blir sjuk och ingen har tid att fira Kalle. Han
rymmer i protest - till farmor som egentligen bor ganska nära… det ligger bara en liten mörk skog
däremellan. Kalles födelsedagsäventyr vann publikpriset på barnfilmfestivalen Schlingel i Tyskland
2021.
Speltid: 75 min. Målgrupp: 4-9 år. Utförande: Strömmande.
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Eva & Adam
Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam kommer ny till klassen träffar han
Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva som just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika för att alla
killar i världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första kärleken. Och inget är så svårt.
När Eva och Adam möts i Ryska posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske omöjligt.
Rekommenderad för åk 4-6.
Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: OBS! endast DVD!

Falsk identitet på nätet - grooming, catfishing
och falsk flagg
Internet och sociala medier gör det enklare än
någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet.
Sådana kan utnyttjas i många sammanhang - i
kärlek, politik eller för ekonomisk vinnings skull.
Är du inte uppmärksam är det lätt att bli lurad! I
den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing
och falsk flagg är. Dramatiserade exempel från
verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du skyddar dig. Du möter experten Moa
Lindh som arbetar på Novahuset, en förening mot sexuellt våld på nätet. Du får även träffa författaren
Jonathan Lundberg som har skrivit boken ”Från världskrig till nätkrig”.
Nyttiga länkar:
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/sexualbrott-mot-barn-pa-natet/
https://www.umo.se/
https://ecpat.se/blogg/vad-ar-grooming-och-vad-ar-viktigt-att-tanka-pa/
https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider/catfishing-och-romansbedragerier
Speltid: 13 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

HEM- & KONSUMENTKUNSKAP
Städvett – en film om städning
Att vi vill ha det rent och snyggt omkring oss vet
vi ju, men varför är det så viktigt att städa? Vad
kan hända ifall vi låter bli att städa? I den här
filmen får vi veta varför - men också hur vi städar.
Filmen tar upp massor av exempel på hur man
gör det roligt och motiverande att städa och hålla
ordning. Lovisa och Amir bor ihop och har stökat
till lägenheten rejält. Nu står de inte ut längre och
tar tag i städningen tillsammans! Filmen tar upp frågor som: • Varför städar vi? • Hur städar vi? • Vem
ska göra vad när man städar? • Hur städar man hållbart? • Vad är skadedjur och hur håller man dem
borta?
Speltid: 13 min. Målgrupp: 10-16 år. Utförande: Strömmande.
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Organiserat matfusk
Matkriminalitet är en miljardindustri som påverkar
allt från billigaste till dyraste maten.
Bedrägerierna sträcker sig från avsiktlig
felmärkning av sämre produkter för att framställa
dem som premiumartiklar, till att en matvara
ersätts med något helt annat. Vinsterna är
enorma. Upptäck fusket i Italiens olivlundar,
fiskmarknaderna i Europa och slakterierna i
Polen. Filmen tar dig med på en kulinarisk resa av ett helt annat slag. En global undersökning av den
förfalskade livsmedelsindustrin. OBS! Obehagliga scener från slakteri 18:25-19:20 Tidkoder i filmen:
00:00 Introduktion och Köttindustrin 21:38 Jungfruolivoljans äkthet, Italien 39:35 Färsk tonfisk som inte
är färsk
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Modeindustrins smutsiga baksida
Stacey undersöker den verkliga kostnaden för klädproduktion och avslöjar hur passionen för det
snabbskiftande modet utgör ett stort hot mot miljön. De flesta av oss är omedvetna om att tillsammans
med olja-, kol- och palmoljeindustrin har klädindustrin en förödande inverkan på naturens ekosystem.
Betänk att enbart brittiska konsumenter spenderade nästan £50 miljarder på nya kläder under 2017.
Det här gör dem omedvetet till några av de största bidragsgivarna till katastrofala vattenföroreningar
och andra utsläpp världen runt. Genom sitt rättframma och utmanande sätt uppmanar Stacey de stora
klädföretagen att ändra sina synsätt för att bidra till att rädda vår planet. Men samtidigt ger hon också
oss en liten tankeställare.
Speltid: 57 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Ekonomins grunder – Aktiemarknaden – börsen och långsiktigt sparande
I den här filmen ska vi lära oss om aktiemarknaden - hur den fungerar och dess olika delar. På
aktiemarknaden handlas det med finansiella värdepapper. Ett värdepapper är en handling som kan
omsättas i pengar. Filmen förklarar bland annat vad börsen är för något samt går igenom begrepp
som aktiekurs, aktieemission och ISK. Vi lär oss om olika typer av värdepapper och hur man
bestämmer en akties värde. Vi avslutar filmen med att kortfattat reda ut hur det går till att köpa aktier
och tar upp några tips på hur man kan tänka om man ska investera i aktier för att spara långsiktigt!
Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och
konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi. Till filmen finns en handledning med
bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 17 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

TIPS!
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I serien ”Ekonomins grunder” finns även:
- Samhällsekonomi
- Privatekonomi
- Företagsekonomi – del 1
- Företagsekonomi – del 2
- Myndigheter och lagar

MUSIK
Populärmusikens historia – 1950-talet till
2000-talet
Musiken har genom alla tider påverkats av sin
samtid och det gäller i synnerhet
populärmusiken. Gitarristen Richard Hauer är
ciceron i filmen och han berättar engagerat om
olika musikstilar och musiker samt bjuder på
många klingande exempel. Den här filmen tar
upp musikaliska karaktärsdrag i populärmusik
från olika tidsperioder från 1950-talet till 2000-talet. Om rock, pop, soul, funk, disco, hiphop, hårdrock,
syntpop, house, elektronisk musik och mer. Hur de olika genrerna hänger ihop och utvecklas.
Exempel på låtskrivare och artister från Chuck Berry, Elvis Presley, Beatles och The Supremes till
Queen, Led Zeppelin, ABBA, Alphaville, Spice Girls, Avicii och fler.
Speltid: 16 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

GEOGRAFI
Platser i världen – Kanada
I den här filmen besöker vi världens näst största
land - Kanada. Vi får lära oss om landets natur,
klimat, historia, befolkning och resurser. Sedan
tar vi en rundresa i Kanada och besöker några
spännande geografiska platser, till exempel
landets huvudstad Ottawa och Niagarafallen! Vi
får även lära oss om varifrån namnet Kanada
kommer och hur det kommer sig att landet har
både franska och engelska som officiella språk. Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet
när de läser om geografiska förhållanden i ämnet geografi. Till filmen finns en handledning med bland
annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: Strömmande.

Grönland – natur och klimat
Filmen berättar om Grönland - vart det ligger, hur naturen ser ut och om deras klimat. Vi får också lära
oss om vilka råvarutillgångar det finns på Grönland, vart de flesta människorna bor och vilka problem
de brottas med. Hur påverkar klimatförändringarna och den allt snabbare smältningen av inlandsisen
Grönland och omvärlden?
Speltid: 12 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: Strömmande.
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Vart tar vattnet vägen? Hur människan påverkar vattnets kretslopp
I den här filmen ska vi undersöka hur vi människor påverkar världens vatten. Vi börjar med att titta på
hur vattnets kretslopp ser ut för att sedan undersöka hur kretsloppet störs när vi exempelvis bygger
dammar, bevattnar åkrar eller hugger ned skogar. Vad är en reservoar? Vad är konstgjort
grundvatten? Och vad innebär dränering? Det ska vi ta reda på! Det här är en film för elever i
mellanstadiet och högstadiet när de läser ämnen som biologi, geografi och kemi. Till filmen finns en
handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 13 min. Målgrupp: 11-15 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Matproduktion
I dag står matproduktionen för 25 procent av
världens utsläpp, varav 65 procent kommer från
köttproduktion. Men med naturbaserade
lösningar på livsmedelsproduktion kan utsläppen
halveras till 2030. Dessutom kan en
naturbaserad lösning som växelbruk ge större
skördar, näringsrikare mat och stärkta
ekosystem. Jordens naturskogar, som kyler
omgivningen och våtmarker ska bevaras för den biologiska mångfalden och klimatets skull.
Matproduktion påverkar biodiversitet och grundvatten. Vid matproduktion behöver marken användas
med så få negativa effekter som möjligt. Vad är nackdelarna med dagens metoder för att producera
mat?
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Byggnader och industri
I dag står industrin för ca en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det sätt som byggnader och varor
produceras på är därför centralt. Både befolkning och efterfrågan kommer att öka och tillverkningen
kan ske mer hållbart, materialeffektivt och energibesparande. Mer stål och cement kan återanvändas.
Byggnader kan bli mer energisnåla. Resursanvändningen kan halveras i hela processen från
planering, arkitektur till konstruktion och produkt. Rätt lagar och regler som underlättar omställningen
behövs. Då kan vi producera på ett helt nytt sätt i en cirkulär ekonomi! - Vad menas med cirkulär
ekonomi?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Grön ekonomi
Finansbranschen har störst inverkan på världens koldioxidavtryck. Pengar driver företagens aktiviteter
och det är nödvändigt att alla investeringar placeras hållbart så att den globala temperaturhöjningen
stannar under 2 grader. Mer än hälften av världens BNP är direkt beroende av naturen men alla
ekonomier är det indirekt. Ekonomin behöver bli hållbar så att vår planet inte förstörs. Fossilindustrin
får fortfarande enorma bidrag av stater, banker och pensionsfonder. Men vi måste övergå till
förnybart. Undersökningar visar att 83 procent i världen vill att vi gör mer för att skydda naturen och
klimatet. - Varför ger stater fortfarande bidrag och investerar i fossil industri?
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Klimatlösningar – Transport och energi
Transporter orsakar i dag cirka 15 procent av de globala utsläppen och transportsektorn kan halvera
utsläppen till 2030. Ekonomiska lösningar finns men ökad samordning med subventioner mellan
offentlig sektor och industri behöver påskyndas för snabb omställning. I dag är 70 procent av alla
resor korta. De skulle kunna ersättas av rena, "nollutsläppsfordon", vilket skulle ge renare luft i
städerna och minskad dödlighet. Produktion av förnybar energi dubbleras var tredje år och kostnaden
för solenergi har minskat 90 procent på tio år. Regeringar måste sluta investera i och subventionera
fossila bränslen! - Vad är egentligen nollutsläppsfordon?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Glaciärer – is- och snövärldar i klimatförändringarnas tid
Glaciärer består av fruset vatten och de är särskilt hotade av den globala uppvärmningen. Vi ska få se
hur en glaciär är uppbyggd och hur den formar landskapet. Under filmens gång lär vi oss bland annat
begrepp som firn, glaciärtunga och morän. Vi besöker också Aletschglaciären i Alperna och jämför
fotografier från olika århundraden för att se hur ismassorna har krympt. Vilka förhållanden krävs för att
en glaciär ska kunna bildas? Varför är glaciärens smältvatten grumligt? Det ska vi få reda på! Det här
är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om geografiska förhållanden och hållbar
utveckling i ämnet geografi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 15 min. Målgrupp: 12-15 år. Utförande: Strömmande.

Vår världshistoria – Sydafrika – boer,
apartheid och Mandela
I den här filmen lär vi oss om Sydafrikas
turbulenta historia. Filmen tar sin början år 1652
när det Nederländska ostindiska kompaniet
grundar en handelsstation i Kapstaden. Vi lär oss
att de vita bosättarna snart börjar kallas för boer,
ett ord som syftar på bönder. Vi följer sedan
historiens utveckling och lär oss bland annat vad
som händer när det brittiska imperiet tar över boernas områden. Vi får veta hur apartheidregimen föds
i mitten av 1900-talet samt om vilka roller Nelson Mandela och F. W de Klerk har i att avskaffa
systemet. Vi går igenom begrepp som boer och afrikaan, och får veta vad slaget vid Blood River var
för något. Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om imperialism samt
demokratisering i ämnet historia. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 14 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.
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Organiserat matfusk
Matkriminalitet är en miljardindustri som påverkar allt från billigaste till dyraste maten. Bedrägerierna
sträcker sig från avsiktlig felmärkning av sämre produkter för att framställa dem som premiumartiklar,
till att en matvara ersätts med något helt annat. Vinsterna är enorma. Upptäck fusket i Italiens
olivlundar, fiskmarknaderna i Europa och slakterierna i Polen. Filmen tar dig med på en kulinarisk resa
av ett helt annat slag. En global undersökning av den förfalskade livsmedelsindustrin. OBS!
Obehagliga scener från slakteri 18:25-19:20 Tidkoder i filmen: 00:00 Introduktion och Köttindustrin
21:38 Jungfruolivoljans äkthet, Italien 39:35 Färsk tonfisk som inte är färsk
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Modeindustrins smutsiga baksida
Stacey undersöker den verkliga kostnaden för klädproduktion och avslöjar hur passionen för det
snabbskiftande modet utgör ett stort hot mot miljön. De flesta av oss är omedvetna om att tillsammans
med olja-, kol- och palmoljeindustrin har klädindustrin en förödande inverkan på naturens ekosystem.
Betänk att enbart brittiska konsumenter spenderade nästan £50 miljarder på nya kläder under 2017.
Det här gör dem omedvetet till några av de största bidragsgivarna till katastrofala vattenföroreningar
och andra utsläpp världen runt. Genom sitt rättframma och utmanande sätt uppmanar Stacey de stora
klädföretagen att ändra sina synsätt för att bidra till att rädda vår planet. Men samtidigt ger hon också
oss en liten tankeställare.
Speltid: 57 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Du vet väl att du kan låna robotar från Mediecenter!
Vi har 5 olika robotar du kan låna i fyra veckor Ozobot, Blue-Bot, Sphero, Lego WeDo 2.0 och Dash & Dot
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HISTORIA

Astronomins pionjärer
1500-talet har kommit att bli det århundrade
då astronomin förändrades i grunden.
Orsakerna till det var nya teorier från i första
hand Kopernikus. Brahe och Galileo försökte
sedan genom sina forskningar få Aristoteles
världsbild och Kopernikus världsbild att
stämma med det de själva upptäckte och
Brahe framförde en egen version av
Universum. Dessa tidiga vetenskapsmän var Astronomins Pionjärer som på allvar började ifrågasätta
den katolska kyrkans sätt att se på himlakropparnas placering och rörelser i universum.
Speltid: 3x10 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
Astronomins pionjärer – Nikolaus Kopernikus
Kopernikus (1473-1543) var en klok man och en fri tänkare och det han förstod ganska tidigt var att
jorden kretsade runt solen och inte tvärt om. Men det var en mycket kontroversiell tanke. Inte minst för
att den gick på tvärs mot all tidigare vetenskap och den trotsade också den katolska kyrkan tolkning
av bibeln. Kopernikus stora verk ‘Sex böcker om de himmelska kretsloppen’ trycks och ges ut
samtidigt som Kopernikus dör. Ett stort verk som förklarade den moderna världsbilden och förkastade
de gamla teorierna från antiken.
Astronomins pionjärer – Tycho Brahe
Tycho Brahe (1546-1601) läste med stort intresse Kopernikus bok och han började göra egna
observationer av natthimlen. Dock utan att ha vare sig kikare eller teleskop, de var nämligen ännu inte
uppfunna. Tycho Brahe insåg att det inte längre räckte med att beskåda natthimlen utan hjälpmedel.
Han lät därför tillverka ett nytt instrument så att han bättre kunde observera stjärnorna i allmänhet och
Stella Nova i synnerhet. Brahe och hans team gjorde positionsmätningar med den så kallad
parallaxmetoden för att försöka bevisa att jorden kretsar runt solen och inte tvärt om. Men de kunde
inte bevisa sina teorier och Brahe fick backa och anamma kyrkans argument att jorden inte rörde sig.
Astronomins pionjärer – Galileo Galilei
Galileo Galilei (1564-1642) tillhörde det sena 1500-talets framgångsrika vetenskapsmän, född i Pisa i
Italien 1564 där han också studerade. Han började studera Kopernikus teorier om planeternas
rörelser. Samtidigt arbetade Galilei med en ny, holländsk uppfinning; kikaren. Han byggde en kikare
och kunde nu använda ett instrument som förstorade mer än 30 gånger vilket i sin tur ledde till att han
upptäckte fyra stora månar som kretsade kring Jupiter. De fick sina namn efter upptäckaren och heter
därför de Galileiska månarna. Men Galilei råkade i konflikt med kyrkan och han förstod att även
konservativa naturfilosofer ville trycka tillbaka hans teorier. Galilei beslöt sig då för att resa till Rom
och Vatikanen för att försvara sin uppfattning om himlakropparnas rörelser och utseenden. Men utan
framgång. Han tvingades år 1616 att avge ett löfte att aldrig mer berätta om Kopernikus teorier som
ansågs både vara filosofiskt felaktiga och dessutom kätterska därför att de motsatte sig bibeln.
Historien har visat att Vatikanen hade fel. Kopernikus lära motsatte sig inte bibeln och att Aristoteles
hade haft fel var nu allmänt känt.
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Elizabeth – The Golden Age (SWF)
Året är 1585. Nästan tre decennier har förflutit sedan den unga Elizabeth I besteg Englands tron. Men
under alla år hon regerat har den blodiga maktkampen om tronen fortsatt och på andra sidan den
engelska kanalen blåser nya fundamentalistiska vindar, med Spaniens Filip II som rörelsens frontfigur.
Understödd av den romerskkatolska kyrkan och utrustad med en väldig skeppsarmada, hotar Filip II
att anfalla England och störta den protestantiska Elizabeth från tronen. Filmen är kantad med
spänning, passion, förräderi, äventyr och är en fängslande episk berättelse - full av hisnande natur,
fantastiska skådespelarprestationer och praktfulla kläder. OBS! Endast för skolor!
Speltid: 110 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: OBS! endast DVD!

Vår världshistoria – Sydafrika – boer, apartheid och Mandela
I den här filmen lär vi oss om Sydafrikas turbulenta historia. Filmen tar sin början år 1652 när det
Nederländska ostindiska kompaniet grundar en handelsstation i Kapstaden. Vi lär oss att de vita
bosättarna snart börjar kallas för boer, ett ord som syftar på bönder. Vi följer sedan historiens
utveckling och lär oss bland annat vad som händer när det brittiska imperiet tar över boernas
områden. Vi får veta hur apartheidregimen föds i mitten av 1900-talet samt om vilka roller Nelson
Mandela och F. W de Klerk har i att avskaffa systemet. Vi går igenom begrepp som boer och afrikaan,
och får veta vad slaget vid Blood River var för något. Det här är en film för elever i högstadiet och
gymnasiet när de läser om imperialism samt demokratisering i ämnet historia. Till filmen finns en
handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 14 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

Spanska inbördeskriget 1936-1939 –
mellankrigstidens blodiga konflikt
Av många betraktas det spanska inbördeskriget
som upptakten till - eller repetition inför - det
andra världskriget. Därför har detta inbördeskrig
en viktig plats i historien, även utanför Spaniens
gränser. Vi lär oss om bakgrunden till kriget, hur
det utvecklades samt avslutades. Vi tittar också
på omvärldens inblandning i kriget och vilka
konsekvenser kriget orsakade. Varför dog svenskar i det spanska inbördeskriget? Varför bombades
Spanien av tyska och italienska bombplan? Det ska vi undersöka! Det här är en film för elever i
högstadiet och gymnasiet när de läser om mellankrigstiden och de båda världskrigen i ämnet historia.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett
quiz!
Speltid: 19 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.
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Beans
När myndigheterna bestämmer sig för att skövla
mohawkernas skog för att bygga en golfbana uppstår
en konflikt där delar av lokalbefolkningen tar ställning
mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt detta håller
Beans, en ung mohawk, på att växa upp, bli kär och
välja utbildning. Filmen är baserad på verkliga
händelser som utspelade sig i Quebec 1990. Lämplig
från 13 år.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

RELIGION/ETIK OCH MORAL/LIVSFRÅGOR
Astronomins pionjärer
1500-talet har kommit att bli det århundrade
då astronomin förändrades i grunden.
Orsakerna till det var nya teorier från i första
hand Kopernikus. Brahe och Galileo försökte
sedan genom sina forskningar få Aristoteles
världsbild och Kopernikus världsbild att
stämma med det de själva upptäckte och
Brahe framförde en egen version av
Universum. Dessa tidiga vetenskapsmän var Astronomins Pionjärer som på allvar började ifrågasätta
den katolska kyrkans sätt att se på himlakropparnas placering och rörelser i universum.
Speltid: 3x10 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
Astronomins pionjärer – Nikolaus Kopernikus
Kopernikus (1473-1543) var en klok man och en fri tänkare och det han förstod ganska tidigt var att
jorden kretsade runt solen och inte tvärt om. Men det var en mycket kontroversiell tanke. Inte minst för
att den gick på tvärs mot all tidigare vetenskap och den trotsade också den katolska kyrkan tolkning
av bibeln. Kopernikus stora verk ‘Sex böcker om de himmelska kretsloppen’ trycks och ges ut
samtidigt som Kopernikus dör. Ett stort verk som förklarade den moderna världsbilden och förkastade
de gamla teorierna från antiken.
Astronomins pionjärer – Tycho Brahe
Tycho Brahe (1546-1601) läste med stort intresse Kopernikus bok och han började göra egna
observationer av natthimlen. Dock utan att ha vare sig kikare eller teleskop, de var nämligen ännu inte
uppfunna. Tycho Brahe insåg att det inte längre räckte med att beskåda natthimlen utan hjälpmedel.
Han lät därför tillverka ett nytt instrument så att han bättre kunde observera stjärnorna i allmänhet och
Stella Nova i synnerhet. Brahe och hans team gjorde positionsmätningar med den så kallad
parallaxmetoden för att försöka bevisa att jorden kretsar runt solen och inte tvärt om. Men de kunde
inte bevisa sina teorier och Brahe fick backa och anamma kyrkans argument att jorden inte rörde sig.
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Astronomins pionjärer – Galileo Galilei
Galileo Galilei (1564-1642) tillhörde det sena 1500-talets framgångsrika vetenskapsmän, född i Pisa i
Italien 1564 där han också studerade. Han började studera Kopernikus teorier om planeternas
rörelser. Samtidigt arbetade Galilei med en ny, holländsk uppfinning; kikaren. Han byggde en kikare
och kunde nu använda ett instrument som förstorade mer än 30 gånger vilket i sin tur ledde till att han
upptäckte fyra stora månar som kretsade kring Jupiter. De fick sina namn efter upptäckaren och heter
därför de Galileiska månarna. Men Galilei råkade i konflikt med kyrkan och han förstod att även
konservativa naturfilosofer ville trycka tillbaka hans teorier. Galilei beslöt sig då för att resa till Rom
och Vatikanen för att försvara sin uppfattning om himlakropparnas rörelser och utseenden. Men utan
framgång. Han tvingades år 1616 att avge ett löfte att aldrig mer berätta om Kopernikus teorier som
ansågs både vara filosofiskt felaktiga och dessutom kätterska därför att de motsatte sig bibeln.
Historien har visat att Vatikanen hade fel. Kopernikus lära motsatte sig inte bibeln och att Aristoteles
hade haft fel var nu allmänt känt.

Falsk identitet på nätet - grooming, catfishing och falsk flagg
Internet och sociala medier gör det enklare än någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet.
Sådana kan utnyttjas i många sammanhang - i kärlek, politik eller för ekonomisk vinnings skull. Är du
inte uppmärksam är det lätt att bli lurad! I den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing och falsk
flagg är. Dramatiserade exempel från verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du
skyddar dig. Du möter experten Moa Lindh som arbetar på Novahuset, en förening mot sexuellt våld
på nätet. Du får även träffa författaren Jonathan Lundberg som har skrivit boken ”Från världskrig till
nätkrig”.
Nyttiga länkar:
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/sexualbrott-mot-barn-pa-natet/
https://www.umo.se/
https://ecpat.se/blogg/vad-ar-grooming-och-vad-ar-viktigt-att-tanka-pa/
https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider/catfishing-och-romansbedragerier
Speltid: 13 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

Vad är Mediecenter Värmland?
Hur kan jag använda deras tjänster?
Hur funkar egentligen SLIPlay?
Ställer Du dig dessa frågor kanske det är dags för ett studiebesök hos
oss? Eller så kommer vi till er – via besök eller Teams!
Slå en signal så bokar vi en tid!
Tfn 010-833 10 60
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SAMHÄLLSKUNSKAP
Välkommen till min värld – kortfilmspaket
Fyra animerade äventyr utan tal för de allra
minsta!
JAG ÄR EN STEN (0:00-7:00): En utter saknar
sin familj. I fantasin finns de där - hoppandes,
lekandes och livs levande. En färgglad animation
om saknad och tillhörighet för de yngsta.
BATTERIPAPPAN (7:06-13:15): Batteripappan
hjälper till med nästan allt i huset - han ger ström till fjärrkontrollen, myggracketen och ficklampan. En
dag följer Batteripappan med familjen på utflykt till havet - något som visar sig bli allt annat än
avkoppling. Ett animerat äventyr om en av våra minsta superhjältar.
EN TIGER UTAN RÄNDER (13:24-21:50): En tiger är ledsen över att hen inte har några ränder och
ger sig därför ut i djungeln för att hitta dem. Det blir en händelserik upptäcktsfärd.
URSA - NORRSKENETS SÅNG (21:53-slut): I Nordpolens islandskap vaknar en ensam isbjörnsunge.
Vilsen och hungrig ger han sig ut för att hitta sin mamma. Som ensam och liten är Nordpolen stort,
kallt och fullt av faror - men med nyfunna vänner är inget omöjligt. En magisk animation för de allra
minsta.
Speltid: 32 min. Målgrupp: 3-6 år. Utförande: Strömmande.

Eva & Adam
Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam kommer ny till klassen träffar han
Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva som just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika för att alla
killar i världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första kärleken. Och inget är så svårt.
När Eva och Adam möts i Ryska posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske omöjligt.
Rekommenderad för åk 4-6.
Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: OBS! endast DVD!

Klimatlösningar – Matproduktion
I dag står matproduktionen för 25 procent av världens utsläpp, varav 65 procent kommer från
köttproduktion. Men med naturbaserade lösningar på livsmedelsproduktion kan utsläppen halveras till
2030. Dessutom kan en naturbaserad lösning som växelbruk ge större skördar, näringsrikare mat och
stärkta ekosystem. Jordens naturskogar, som kyler omgivningen och våtmarker ska bevaras för den
biologiska mångfalden och klimatets skull. Matproduktion påverkar biodiversitet och grundvatten. Vid
matproduktion behöver marken användas med så få negativa effekter som möjligt. Vad är
nackdelarna med dagens metoder för att producera mat?
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Klimatlösningar – Byggnader och industri
I dag står industrin för ca en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det sätt som byggnader och varor
produceras på är därför centralt. Både befolkning och efterfrågan kommer att öka och tillverkningen
kan ske mer hållbart, materialeffektivt och energibesparande. Mer stål och cement kan återanvändas.
Byggnader kan bli mer energisnåla. Resursanvändningen kan halveras i hela processen från
planering, arkitektur till konstruktion och produkt. Rätt lagar och regler som underlättar omställningen
behövs. Då kan vi producera på ett helt nytt sätt i en cirkulär ekonomi! - Vad menas med cirkulär
ekonomi?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Grön ekonomi
Finansbranschen har störst inverkan på världens koldioxidavtryck. Pengar driver företagens aktiviteter
och det är nödvändigt att alla investeringar placeras hållbart så att den globala temperaturhöjningen
stannar under 2 grader. Mer än hälften av världens BNP är direkt beroende av naturen men alla
ekonomier är det indirekt. Ekonomin behöver bli hållbar så att vår planet inte förstörs. Fossilindustrin
får fortfarande enorma bidrag av stater, banker och pensionsfonder. Men vi måste övergå till
förnybart. Undersökningar visar att 83 procent i världen vill att vi gör mer för att skydda naturen och
klimatet. - Varför ger stater fortfarande bidrag och investerar i fossil industri?
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Transport och energi
Transporter orsakar i dag cirka 15 procent av de globala utsläppen och transportsektorn kan halvera
utsläppen till 2030. Ekonomiska lösningar finns men ökad samordning med subventioner mellan
offentlig sektor och industri behöver påskyndas för snabb omställning. I dag är 70 procent av alla
resor korta. De skulle kunna ersättas av rena, "nollutsläppsfordon", vilket skulle ge renare luft i
städerna och minskad dödlighet. Produktion av förnybar energi dubbleras var tredje år och kostnaden
för solenergi har minskat 90 procent på tio år. Regeringar måste sluta investera i och subventionera
fossila bränslen! - Vad är egentligen nollutsläppsfordon?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Innovation och teknik
Möjligheter till utveckling är stor och det gäller
även förädling av befintliga produkter. Vi kan
bygga en bättre och mer hållbar värld som ger
trygghet och välstånd inom planetens gränser.
För att halvera utsläppen varje decennium
behöver klimatlösningarna utökas i alla sektorer
från industri, energi, bygg, matproduktion till
hållbara investeringar. Men teknologi i sig är inte neutral. Den kan påskynda uppvärmningen. Därför
måste företag ha tydliga mål och integrera klimatfrågorna i alla strategier. Och människor behöver
engageras på alla nivåer för att göra hållbara val. Då ska det vara möjligt att stabilisera den globala
uppvärmningen, öka återvinning och öka biologisk mångfald!
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Falsk identitet på nätet - grooming, catfishing och falsk flagg
Internet och sociala medier gör det enklare än någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet.
Sådana kan utnyttjas i många sammanhang - i kärlek, politik eller för ekonomisk vinnings skull. Är du
inte uppmärksam är det lätt att bli lurad! I den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing och falsk
flagg är. Dramatiserade exempel från verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du
skyddar dig. Du möter experten Moa Lindh som arbetar på Novahuset, en förening mot sexuellt våld
på nätet. Du får även träffa författaren Jonathan Lundberg som har skrivit boken ”Från världskrig till
nätkrig”.
Nyttiga länkar:
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/sexualbrott-mot-barn-pa-natet/
https://www.umo.se/
https://ecpat.se/blogg/vad-ar-grooming-och-vad-ar-viktigt-att-tanka-pa/
https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider/catfishing-och-romansbedragerier
Speltid: 13 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

Mänskliga rättigheter som kränks i världen
I Ghana kan flickor och kvinnor bli anklagade för
att vara häxor. I de allra flesta länder är det helt
lagligt att slå sina barn. Dawit Isaak är en
journalist som fängslades utan rättegång i Eritrea
år 2001. Detta är bara några exempel på hur
människors rättigheter kränks varje dag runt om
på jorden. Detta trots att de flesta länder
undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna från år 1948. I den här filmen ska vi få en överblick över hur de mänskliga rättigheterna
kränks runt om i världen. Vi lär oss bland annat om hur tortyr används samt vad pressfrihet och censur
är för något. Vi får även se exempel på hur kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter kränks på
olika sätt. Filmen avslutas med att berätta om hur arbetet för att främja mänskliga rättigheter ser ut.
Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om rättigheter i ämnet
samhällskunskap. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor,
fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 17 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

Beans
När myndigheterna bestämmer sig för att skövla
mohawkernas skog för att bygga en golfbana
uppstår en konflikt där delar av lokalbefolkningen
tar ställning mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt
detta håller Beans, en ung mohawk, på att växa
upp, bli kär och välja utbildning. Filmen är
baserad på verkliga händelser som utspelade sig
i Quebec 1990. Lämplig från 13 år.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
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Ekonomins grunder – Aktiemarknaden – börsen och långsiktigt sparande
I den här filmen ska vi lära oss om aktiemarknaden - hur den fungerar och dess olika delar. På
aktiemarknaden handlas det med finansiella värdepapper. Ett värdepapper är en handling som kan
omsättas i pengar. Filmen förklarar bland annat vad börsen är för något samt går igenom begrepp
som aktiekurs, aktieemission och ISK. Vi lär oss om olika typer av värdepapper och hur man
bestämmer en akties värde. Vi avslutar filmen med att kortfattat reda ut hur det går till att köpa aktier
och tar upp några tips på hur man kan tänka om man ska investera i aktier för att spara långsiktigt!
Det här är en film för högstadie- och gymnasieelever när de till exempel läser ämnena hem- och
konsumentkunskap, samhällskunskap och företagsekonomi. Till filmen finns en handledning med
bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 17 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

TIPS!

I serien ”Ekonomins grunder” finns även:
- Samhällsekonomi
- Privatekonomi
- Företagsekonomi – del 1
- Företagsekonomi – del 2
- Myndigheter och lagar

SPRÅK
Kalles födelsedagsäventyr
Kalles födelsedagsäventyr är en rolig och
stundtals spännande film om Kalles efterlängtade
födelsedag som inte alls blir som han tänkt sig.
Lillasyster blir sjuk och ingen har tid att fira Kalle.
Han rymmer i protest - till farmor som egentligen
bor ganska nära… det ligger bara en liten mörk
skog däremellan. Kalles födelsedagsäventyr
vann publikpriset på barnfilmfestivalen Schlingel i Tyskland 2021.
Speltid: 75 min. Målgrupp: 4-9 år. Utförande: Strömmande.

Eva & Adam
Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam kommer ny till klassen träffar han
Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva som just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika för att alla
killar i världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första kärleken. Och inget är så svårt.
När Eva och Adam möts i Ryska posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske omöjligt.
Rekommenderad för åk 4-6.
Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: OBS! endast DVD!
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Elizabeth – The Golden Age (SWF)
Året är 1585. Nästan tre decennier har förflutit sedan den unga
Elizabeth I besteg Englands tron. Men under alla år hon regerat har den
blodiga maktkampen om tronen fortsatt och på andra sidan den
engelska kanalen blåser nya fundamentalistiska vindar, med Spaniens
Filip II som rörelsens frontfigur. Understödd av den romerskkatolska
kyrkan och utrustad med en väldig skeppsarmada, hotar Filip II att
anfalla England och störta den protestantiska Elizabeth från tronen.
Filmen är kantad med spänning, passion, förräderi, äventyr och är en
fängslande episk berättelse - full av hisnande natur, fantastiska
skådespelarprestationer och praktfulla kläder. OBS! Endast för skolor!
Speltid: 110 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: OBS! endast DVD!

Beans
När myndigheterna bestämmer sig för att skövla mohawkernas skog för att bygga en golfbana uppstår
en konflikt där delar av lokalbefolkningen tar ställning mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt detta håller
Beans, en ung mohawk, på att växa upp, bli kär och välja utbildning. Filmen är baserad på verkliga
händelser som utspelade sig i Quebec 1990. Lämplig från 13 år.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

TEKNIK
Välkommen till min värld – kortfilmspaket
Fyra animerade äventyr utan tal för de allra
minsta!
JAG ÄR EN STEN (0:00-7:00): En utter
saknar sin familj. I fantasin finns de där hoppandes, lekandes och livs levande. En
färgglad animation om saknad och tillhörighet
för de yngsta.
BATTERIPAPPAN (7:06-13:15): Batteripappan hjälper till med nästan allt i huset - han ger ström till
fjärrkontrollen, myggracketen och ficklampan. En dag följer Batteripappan med familjen på utflykt till
havet - något som visar sig bli allt annat än avkoppling. Ett animerat äventyr om en av våra minsta
superhjältar.
EN TIGER UTAN RÄNDER (13:24-21:50): En tiger är ledsen över att hen inte har några ränder och
ger sig därför ut i djungeln för att hitta dem. Det blir en händelserik upptäcktsfärd.
URSA - NORRSKENETS SÅNG (21:53-slut): I Nordpolens islandskap vaknar en ensam isbjörnsunge.
Vilsen och hungrig ger han sig ut för att hitta sin mamma. Som ensam och liten är Nordpolen stort,
kallt och fullt av faror - men med nyfunna vänner är inget omöjligt. En magisk animation för de allra
minsta.
Speltid: 32 min. Målgrupp: 3-6 år. Utförande: Strömmande.
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Grön Vätgas – är det framtidens
energibärare?
Tänk om de enda avgaser våra bilar släppte ut
var några droppar vatten, om bonden kunde
gödsla sina åkrar klimatsmart eller om järnverken
kunde tillverka stål utan att elda med kol? Är det
bara flummiga drömmar eller kan det blir
verklighet? Många länder och företag arbetar nu
med att framställa grön vätgas som energibärare
som lösningen på att kunna minska eller kanske till och med få bort användandet av fossila bränslen.
Grön vätgas kan på allvar bidra till klimatförändringarna på ett avgörande sätt och kan hjälpa till att nå
EU´s ambition att ha ett klimatneutralt Europa år 2050. Men hur långt har planeringen och
utvecklingen kommit och finns det några för- och nackdelar? För att alla ekvationer ska gå ihop och
grön vätgas bli verklighet krävs mängder av förnybar energi. Den måste komma från fossilfria och
förnybara energikällor som vind, sol eller vattenkraft. Vi ska här titta närmare på den här spännande
utvecklingen av det som kan bli framtidens energibärare.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Bränsleceller – så fungerar det!
En viktig kugge när vi går från en värld beroende av fossila bränslen till ett liv med avsevärt lägre
koldioxidutsläpp är bränslecellen. Bränslecellen är inte någon ny uppfinning och man har känt till
tekniken i mer än 150 år. Men nu, i början av 2000-talet, när miljödebatten och klimatförändringarna
står högt på världens agendor har bränslecellen åter kommit i ropet, främst i kombination med grön
vätgas. Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och
nackdelar? Idag används bränsleceller mest med naturgas, men på sikt är det grön vätgas från
förnybar energi från sol, vind och vatten som är de intressanta källorna. Vi ska här titta närmare på
den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens viktigaste energiomvandlare.
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Klimatlösningar – Byggnader och industri
I dag står industrin för ca en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det sätt som byggnader och varor
produceras på är därför centralt. Både befolkning och efterfrågan kommer att öka och tillverkningen
kan ske mer hållbart, materialeffektivt och energibesparande. Mer stål och cement kan återanvändas.
Byggnader kan bli mer energisnåla. Resursanvändningen kan halveras i hela processen från
planering, arkitektur till konstruktion och produkt. Rätt lagar och regler som underlättar omställningen
behövs. Då kan vi producera på ett helt nytt sätt i en cirkulär ekonomi! - Vad menas med cirkulär
ekonomi?
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Klimatlösningar – Innovation och teknik
Möjligheter till utveckling är stor och det gäller även förädling av befintliga produkter. Vi kan bygga en
bättre och mer hållbar värld som ger trygghet och välstånd inom planetens gränser. För att halvera
utsläppen varje decennium behöver klimatlösningarna utökas i alla sektorer från industri, energi, bygg,
matproduktion till hållbara investeringar. Men teknologi i sig är inte neutral. Den kan påskynda
uppvärmningen. Därför måste företag ha tydliga mål och integrera klimatfrågorna i alla strategier. Och
människor behöver engageras på alla nivåer för att göra hållbara val. Då ska det vara möjligt att
stabilisera den globala uppvärmningen, öka återvinning och öka biologisk mångfald!
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Teknikhistoria – Transporter
Teknikhistorien är fylld av saker som har
inneburit stora revolutionerande framsteg i
mänsklighetens historia. Teknik handlar om
människans strävan efter utveckling. Det handlar
om att tillverka, använda och förbättra! I den här
filmen undersöker vi några olika transportmedel ångmaskinen, bilen, tåget och flygplanet. Vi lär
oss om bakgrunden till och uppkomsten av
uppfinningarna och de människor som stod bakom teknikutvecklingen. På vilket sätt var ångmaskinen
en bidragande faktor till industriella revolutionen? Vad var det som gjorde bilen framgångsrik? Och hur
länge varade den första flygturen? Det ska vi ta reda på i den här filmen om transporter. Det här är en
film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om teknikutveckling i ämnet teknik. Till filmen
finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
Speltid: 16 min. Målgrupp: 13-19 år. Utförande: Strömmande.

PUSSEL & SPELBANKEN!
Mediecenter Värmland har i samarbete med ett antal förlag en Pussel & Spelbank som innehåller en
mängd produkter. Dessa lånar ni helt avgiftsfritt under tvåveckorsperioder för att prova och utvärdera
om de kan vara något för er verksamhet. Efter de två veckorna ska materialet returneras och om ni är
intresserade beställer ni direkt från respektive leverantör!
Det är alltså inte produkter som ni kan låna om och om igen…
Beställ produkterna för påseende på www.sliplay.se/mediecentervarmland eller via telefon/mail!
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SPELFILM
Välkommen till min värld – kortfilmspaket
Fyra animerade äventyr utan tal för de allra minsta!
JAG ÄR EN STEN (0:00-7:00): En utter saknar sin familj. I fantasin finns de där - hoppandes,
lekandes och livs levande. En färgglad animation om saknad och tillhörighet för de yngsta.
BATTERIPAPPAN (7:06-13:15): Batteripappan hjälper till med nästan allt i huset - han ger ström till
fjärrkontrollen, myggracketen och ficklampan. En dag följer Batteripappan med familjen på utflykt till
havet - något som visar sig bli allt annat än avkoppling. Ett animerat äventyr om en av våra minsta
superhjältar.
EN TIGER UTAN RÄNDER (13:24-21:50): En tiger är ledsen över att hen inte har några ränder och
ger sig därför ut i djungeln för att hitta dem. Det blir en händelserik upptäcktsfärd.
URSA - NORRSKENETS SÅNG (21:53-slut): I Nordpolens islandskap vaknar en ensam isbjörnsunge.
Vilsen och hungrig ger han sig ut för att hitta sin mamma. Som ensam och liten är Nordpolen stort,
kallt och fullt av faror - men med nyfunna vänner är inget omöjligt. En magisk animation för de allra
minsta.
Speltid: 32 min. Målgrupp: 3-6 år. Utförande: Strömmande.

Kalles födelsedagsäventyr
Kalles födelsedagsäventyr är en rolig och
stundtals spännande film om Kalles
efterlängtade födelsedag som inte alls blir som
han tänkt sig. Lillasyster blir sjuk och ingen har
tid att fira Kalle. Han rymmer i protest - till farmor
som egentligen bor ganska nära… det ligger
bara en liten mörk skog däremellan. Kalles
födelsedagsäventyr vann publikpriset på
barnfilmfestivalen Schlingel i Tyskland 2021.
Speltid: 75 min. Målgrupp: 4-9 år. Utförande: Strömmande.

Eva & Adam
Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur
gör man? När Adam kommer ny till klassen träffar
han Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva som
just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika för
att alla killar i världen är så barnsliga. Men inget
är så härligt som den första kärleken. Och inget
är så svårt. När Eva och Adam möts i Ryska
posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske
omöjligt. Rekommenderad för åk 4-6.
Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: OBS! endast DVD!

34

Elizabeth – The Golden Age (SWF)
Året är 1585. Nästan tre decennier har förflutit sedan den unga
Elizabeth I besteg Englands tron. Men under alla år hon regerat har
den blodiga maktkampen om tronen fortsatt och på andra sidan den
engelska kanalen blåser nya fundamentalistiska vindar, med Spaniens
Filip II som rörelsens frontfigur. Understödd av den romerskkatolska
kyrkan och utrustad med en väldig skeppsarmada, hotar Filip II att
anfalla England och störta den protestantiska Elizabeth från tronen.
Filmen är kantad med spänning, passion, förräderi, äventyr och är en
fängslande episk berättelse - full av hisnande natur, fantastiska
skådespelarprestationer och praktfulla kläder. OBS! Endast för skolor!
Speltid: 110 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: OBS! endast DVD!

Beans
När myndigheterna bestämmer sig för att skövla
mohawkernas skog för att bygga en golfbana
uppstår en konflikt där delar av lokalbefolkningen
tar ställning mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt
detta håller Beans, en ung mohawk, på att växa
upp, bli kär och välja utbildning. Filmen är
baserad på verkliga händelser som utspelade sig
i Quebec 1990. Lämplig från 13 år.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Temabladen är till för att inspirera dig och underlätta för
dig i ditt arbete. De innehåller tips på material och länkar
inom resp. område. Allt är länkat till Mediekatalogen!
Du hittar våra temablad på vår hemsida
www.regionvarmland.se/mediecenter
Har du andra områden du vill ha ett temablad till?
E-posta eller ring oss så hjälper vi dig!

35

