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BARNS RÄTT & BARNKONVENTIONEN 
 

 
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under 

och förbundit sig att följa reglerna.  

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. 

Det här temabladet ger dig tips på material som finns hos Mediecenter Värmland om 

Barnkonventionen, barns rätt och barn/ungdom i andra länder! 

 

Allt material i temabladet är länkat till SLIPlay – ctrl-klicka och starta! 
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2023-05-03 

 

 

OM MEDIECENTER VÄRMLAND  

Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank! 

Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning, 

avgiftsfritt välja bland cirka 25.000 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! 

 

  

http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
mailto:mcv@regionvarmland.se
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play
https://help.sliplay.se/registrera-nytt-konto/
http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
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Filmerna presenteras i ordning efter målgruppen. 

Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det 

är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen! 

 

Filmer om Barnkonventionen o Barns rätt: 

 

Med all rätt 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller 

barnkonventionen som den också kallas, 

innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. De vuxna ska se till att 

barnkonventionen följs, men många barn har det 

svårt ändå. I tio korta dramatiserade berättelser 

sätts olika artiklar från barnkonventionen in i 

sammanhang där barn som bor i Sverige kan 

känna igen sig själva eller sina klasskamrater. Berättelserna belyser barns rättigheter med syftet att ge 

en ökad förståelse för när dessa rättigheter kränks. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande. 

 

Rättens riddare 

Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett om 

man har en eller fyra mammor, går eller rullar 

fram, kommer från Kina eller är tjej. Rättens 

Riddare rycker ut när någon kränker barns 

rättigheter. Programmen tar upp ämnen som 

mobbning, religion, homosexualitet och barns 

rätt till privatliv. Vi får bland annat träffa 9-

åringarna Kira och Wilma som hittat ett sätt att 

tackla stressen i vardagen, 7-åriga Emelie som tycker att alla barn borde skaffa sig en vuxenkompis 

och Carl som har fyra mammor. Dessutom innehåller serien dramatiseringar som bygger på 

anmälningar som kommit in till Barn- och elevombudet och de olika ombudsmännen mot 

diskriminering. Programmen är tänkta att användas som underlag för diskussion och vidare arbete i 

ämnen som samhällskunskap och livskunskap och när man diskuterar mobbning och likabehandling. 

Som Rättens Riddare ser vi Hulda Lind Jóhannsdóttir. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker:

1: Tjejer och killar 

2: Religion 

3: Privatliv 

4: Mobbning 

5: Familj 

6: Lyssna på mig! 

7: Mamma, mamma, barn 

8: Lugn, du hinner 

9: Hjul e lika rätt som fötter 

10: Halva världen i samma klass

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1758-med-all-ratt
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1486-rattens-riddare
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BRIS abused emojis 

BRIS fick genom appen Abused Emojis många fler barn som hörde av sig och kampanjen hyllades 

både i Sverige och på andra håll internationellt. Syftet var att göra det enkelt för barn, som tog kontakt 

med BRIS, att prata om svåra förhållanden i familjen. Här berättar BRIS lite mer. 

Speltid: 2 min. Målgrupp: 6–12 år. Utförande: Strömmande. 

 

Evas superkoll – säsong 2 – del 16 - Barnkonventionen 

Eva Funck ger sig ut i verkligheten för att förklara och berätta om allt det där vi har omkring oss, men 

inte riktigt vet varför det finns. 

Speltid: 8 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande. 

 

FN-dagen 

I det här kunskapsklippet får vi veta mer om FN-

dagens betydelse. 

Speltid: 1 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: 

Strömmande. 

 

 

 

Om världen bestod av 100 personer 

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.  

Speltid: 12 min. Målgrupp: 7–15 år. Utförande: Strömmande. 

 

FN – Barnkonventionen 

Vad innebär barnkonventionen? Jo, det är 54 punkter som är framtaget för att ta tillvara på barns 

rättigheter, den omfattar alla under 18 år. Barn ska ha lika rättigheter i alla länder. Alla, utom två 

länder har skrivit under konventionen.  

Speltid: 5 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/907780-bris-abused-emojis
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/907780-bris-abused-emojis
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603307-evas-superkoll-sasong-2-barnkonventionen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603307-evas-superkoll-sasong-2-barnkonventionen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615250-fn-dagen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/615250-fn-dagen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/699071-om-varlden-bestod-av-100-personer
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/699071-om-varlden-bestod-av-100-personer
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/613878-fn-barnkonventionen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/613878-fn-barnkonventionen
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FN och UNICEF – en översiktsfilm om FN och barnkonventionen 

Följ med på en resa runt jorden och lär er mer om Förenta Nationernas arbete. I New York finns FN:s 

högkvarter och Generalförsamlingen. I Afghanistan har Natostyrkor på FN-uppdrag, ansvar för 

säkerheten. I en annan del av landet driver UNICEF flickskolor. I Kenya hjälper FN och UNICEF till 

med mat, skolor och sjukvård för flyktingar från Afrikas Horn. Många av världens barn lever i krig och 

fattigdom. FN bildades efter andra världskriget för att förhindra fler krig. Men FN arbetar också för 

mänskliga rättigheter, förbättrad hälsa och ökad jämställdhet. I en skola i Helsingborg berättar 

UNICEF för eleverna om barns rättigheter enligt barnkonventionen. 

Speltid: 14 min. Målgrupp: 7–14 år. Utförande: Strömmande. 

 

 

FN – Förenta Nationerna 

Förenta Nationerna grundades 1945 och 

består idag av 193 medlemsländer. Dess 

uppgift är att hjälpa internationellt samarbete. I 

det här utbildningsklippet berättar vi bland 

annat mer om varför FN grundades och hur 

organisationen arbetar. Du får också veta mer 

om UNICEF och barnkonventionen. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: från 8 år. Utförande: Strömmande. 

 

Barnkonventionen – om barns rättigheter 

1989 antogs barnkonventionen av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla 

länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag fr.o.m. år 2020. I det här 

utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEFs arbete. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: från 8 år. Utförande: Strömmande. 

 

Har du och dina kollegor koll på vad Mediecenter 

har att erbjuda er? 

Om inte kommer vi gärna och berättar om vår verksamhet! 

Vi går också igenom SLIPlay och alla dess funktioner. 

 

HÖR AV ER SÅ BOKAR VI IN ETT BESÖK! 

Tfn.010-833 10 60, mcv@regionvarmland.se 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/747115-fn-och-unicef-en-oversiktsfilm-om-fn-och-barnkonventionen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/15-fn-forenta-nationerna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/15-fn-forenta-nationerna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/16-barnkonventionen-om-barns-rattigheter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/16-barnkonventionen-om-barns-rattigheter
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Hur kan Barnkonventionen hjälpa dig? 

Hur kom barnkonventionen till? Vilka är de grundläggande principerna? Och hur kan 

barnkonventionen hjälpa just dig? Vi försöker besvara de frågorna i en animerad och lekfull kontext. 

Finns även teckenspråkstolkat. 

Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. 

 

FN – Varför behövs FN och hur fungerar det? 

Aldrig mera krig - det var målet när FN startade. Vi får höra om FN:s historia. Hur det är uppbyggt med 

generalförsamling och säkerhetsråd. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. 

 

Unga jordlingar 

Vi möter barn från Moldavien, Nepal, Rwanda, 

Syrien, Sydafrika och Sverige. De berättar om 

kärlek, vänskap, drömmar och om sina tankar 

om livet. Här finns både likheter och skillnader. 

Varje program avslutas med att en artikel ur 

FN:s barnkonvention. Syftet är att barn ska få 

möjlighet att lära sig mer om mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen och om barns 

olika levnadsvillkor i världen. Därigenom ges de möjlighet att jämföra med sina egna livsvillkor, 

drömmar och erfarenheter. 

Unga jordlingar – lätt version Dessa program bearbetades för elever inom grundsärskolan. 

Programmen har bland annat ett lugnare tempo med tydligare grafik och ett något förenklat språk med 

enbart svenska röster. 

Speltid: 4x4 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande.

Rubriker: 

1: Kärlek 

2: Vänskap 

 

3: Drömmar 

4: Tankar om livet

 

De rättslösa 

11-åriga Justine hittar plötsligt en helt annan 

värld - där barnens rättigheter står på spel. Hon 

bestämmer sig för att hjälpa barnen och 

tillsammans kämpar de för att skapa rättvisa. En 

berättelse som förklarar barnkonventionen och 

vad som händer när alla rättigheter försvinner. 

Finns även teckenspråkstolkat, samt på spanska, 

arabiska, somaliska, serbiska, meänkieli, 

ukrainska, nordsamiska och finska. 

Speltid: 6x9 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857818-hur-kan-barnkonventionen-hjalpa-dig
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/863902-hur-kan-barnkonventionen-hjalpa-dig-teckensprakstolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/613880-fn-varfor-behovs-fn-och-hur-fungerar-det
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2351-unga-jordlingar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2742-unga-jordlingar-latt-version
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2346-de-rattslosa
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2574-de-rattslosa-teckensprakstolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2790
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2261-de-rattslosa-arabiska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2787-de-rattslosa-somaliska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2791-de-rattslosa-serbiska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1400-de-rattslosa-meankieli
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2672-de-rattslosa-ukrainska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2671-de-rattslosa-nordsamiska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2305-de-rattslosa-finska
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Barn som sexuell handelsvara 

Barnsexhandel sker över hela världen och är ett växande problem. Den här dokumentären tar upp 

drabbade barns egna berättelser från olika delar av världen. Det är en av fattigdomens yttersta 

konsekvenser där de mänskliga rättigheterna kränks och barns och ungas rätt i enlighet med 

barnkonventionen inte följs. Serien visar också hur hjälporganisationer arbetar för att hjälpa barn som 

utsatts för sexhandel. Serien kan användas i både samhällskunskap och geografi. 

Speltid: 28 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande. 

 

Barn till salu 

Barnsexhandel sker över hela världen och är ett 

växande problem. Över hela världen finns barn 

som är offer för den cyniska handeln. Många på 

grund av fattigdom. Vi åker till olika delar av 

världen – Afghanistan, Nepal, Indien och Libanon 

- för att höra barns berättelser om barnsexhandel 

och hur de drabbats. Programmen är en del av 

Musikhjälpen 2017. 

Speltid: 4x5 min. Målgrupp: 13–15 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker:

1: Bacha bazi i Afghanistan 

2: Gränsvakter mot trafficking 

3: En clown i red light district 

4: Barnbrudar i Libanon

 

 

Min demokrati 

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. 

Speltid: 8x7 min. Målgrupp: från 13 år. 

Utförande: Strömmande. 

 

Rubriker:

1: Anna och mänskliga rättigheter 

2: Emils personliga resa 

3: Tindras klimatkamp 

4: Systrarna och gymnastikföreningen 

5: Nikoline och byrådet 

6: Marius och Musikbunkern 

7: Elma, Asja och elevrådet 

8: Carl och scouterna i Tunisien

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/853692-barn-som-sexuell-handelsvara
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/853692-barn-som-sexuell-handelsvara
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2185-barn-till-salu
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1637-min-demokrati
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All rätt i världen 

Vad är mänskliga rättigheter? Hur kom de till? 

Och hur fungerar de i världen och här hemma i 

vardagen? Programserie som anknyter till några 

av artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna och till FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter. I varje 

program möter vi en person som berättar om en 

händelse eller erfarenhet som gjort att de 

engagerat sig. Dessutom ger en expert oss sin syn på hur det är här i Sverige. Syftet är att ge 

kunskaper om vad begreppet mänskliga rättigheter står för och hur de kan eller bör fungera i 

vardagen. Hur bra är vi egentligen på mänskliga rättigheter här i Sverige? Och vad kan man som 

enskild person göra för att världen ska bli bättre att leva i? 

Speltid: 12x5 min. Målgrupp: 13–15 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker 

1: Varför mänskliga rättigheter 

2: Påverka världen! 

3: Diskriminering 

4: Yttrandefrihet 

5: Våga vittna 

6: Räknas min åsikt? 

 

7: Maskrosbarn 

8: Kvinnors rätt 

9: Rättvis handel 

10: Civil olydnad 

11: Mobbning 

12: Asyl

 

 

Ensamkommande flyktingbarn 

Efter en lång och farlig flykt kom Ali, Reza, 

Mortaza, Aster, Hanna, Amin och Hadi till 

Sverige som ensamkommande flyktingbarn. 

Några får stanna, andra inte. Vi följer sju unga 

människor som lämnat allt. 

Speltid: 4x30 min. Målgrupp: från 13 år. 

Utförande: Strömmande. 

 

Tänk till talkshow – Ung och inlåst 

Att bli placerad på ett SiS-hem kan ske om man 

är under 18 och dömts till ett brott eller om 

socialtjänsten bedömer att man behöver det. 

Barnkonventionen, som blev lag 2020, säger att 

barn och unga har rätt till ett privatliv, men inom 

tvångsvård gäller annat. Vilka rättigheter har man 

egentligen? Liban träffar fyra ungdomar som 

tidigare blivit tvångsplacerade inom SiS. 

Speltid: 14 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2232-all-ratt-i-varlden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2129-ensamkommande-flyktingbarn
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/887422-tank-till-talkshow-ung-och-inlast
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/887422-tank-till-talkshow-ung-och-inlast
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Barn utan papper 

Om flyktingbarn som lever gömda efter att deras ansökan om asyl avslagits eller i väntan på att deras 

fall ska omprövas. Vi fokuserar på barnens rättigheter och vad samhället bör göra för att hjälpa dessa 

utsatta barn. Hur ska den svenska skolan kunna svara upp mot papperslösa elevers enorma behov att 

bli sedda och få känna trygghet? Hur ska man undervisa dem? Enligt Barnkonventionen har alla barn 

rätt till skola, men lever Sverige upp till denna konvention? 

Speltid: 4x30 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: En riktig vuxen 

2: I väntan på framtiden 

3: Rätten till skola 

4: Jag reser från land till land 

 

Internationella brottsofferdagen 2023 

Föreläsningar på temat våld i nära relationer. Om 

hur samhället har bekämpat våld mot kvinnor, 

frågor kring kriminalisering av psykiskt våld, 

skadestånd till brottsoffer, barnkonventionens 

genomslag och våld mot personer med 

funktionsnedsättning. Inspelat den 22 februari 

2023 på Hotel Clarion Sign i Stockholm. 

Arrangör: Brottsoffermyndigheten. 

Speltid: 6x28-50 min. Målgrupp: Gymnasiet/vux. Utförande: Strömmande. 

 

Unga vuxna-dagarna 2023 

Föreläsningar och samtal om stöd och insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Temat är Kärlek för 

unga - vad står i vägen? Inspelat den 26 och 27 januari 2023 på Hilton Stockholm Slussen. 

Arrangörer: Krica och Högskolan Sapu. 

Speltid: 12x18-40 min. Målgrupp: Gymnasiet/vux. Utförande: Strömmande. 

 

 

 

Gilla oss på Facebook!  
Där berättar vi om nyheter och tipsar om  

aktuella filmer!  

www.facebook.com/MediecenterVarmland   

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2212-barn-utan-papper
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/793
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/795
http://www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Små barn – stora rättigheter 

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin mening, bli respekterade och få skydd när 

fara hotar. Hur tillämpar man det i förskolan? Vi träffar universitetsadjunkt Elisabeth Arnér som kräver 

att pedagogerna ska börja lyssna på barnen, genusvetaren Kristina Henkel som berättar hur hon vill 

motverka heteronormen i förskolan, kriminalinspektören Åsa Sannerborg som lär oss att tolka signaler 

från barn som har utsatts för övergrepp och syster Karin på Alsike kloster som har träffat otaliga 

flyktingbarn vars rättigheter har hamnat i bakgrunden. Dessutom besöker vi Vista förskola som arbetar 

med en barnkurator och en resurspedagog och var först i Sverige med att författa en 

Likabehandlingsplan. 

Speltid: 4x30 min. Målgrupp: Gymnasiet/vux. Utförande: Strömmande.

Rubriker: 

1: Du skall icke kränka 

2: Konsten att inte säga nej 

 

3: Ta inte ifrån – lägg till 

4: Barnen vi gömmer och glömmer

 

 

Rättighetsbärarna 

Barnkonventionen firar 30 år och blir dessutom 

lag i Sverige 1 januari 2020. Att barn har egna 

rättigheter låter så självklart, men vad innebär det 

egentligen och hur blir vi bättre på att leva upp till 

dem? Vi lyssnar till barns erfarenheter och 

berättelser utifrån barnkonventionens olika 

artiklar. Vi låter även makthavare och experter 

lyssna, kommentera och ge vägledning. 

Finns även syntolkat och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 6x30 min. Målgrupp: gymnasiet/vux. Utförande: Strömmande. 

1: Rätten att komma till tals 

2: Rätten till liv och utveckling 

3: Barnrätt och föräldrarätt 

4: Alla barns lika värde 

5: Barnets bästa 

6: Alla barns rätt

 

Rättighetsbärarna – expertråd 

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli 

bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om 

hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda. 

Speltid: 10x2 min. Målgrupp: gymnasiet/vux. Utförande: Strömmande. 

1: På lika villkor 

2: Att nå barnets bästa 

3: Asylsökande barns rätt till stöd 

4: Barn och delaktighet 

5: Att inkludera barn med funktionsvariation 

6: Ska barn låsas in? 

7: När barnkonventionen blir lag 

8: Efter barnförhöret 

9: Killforum 

10: Förändringar när barnkonventionen blir lag

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1479
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1420-rattighetsbararna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1417-rattighetsbararna-syntolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1416-rattighetsbararna-teckensprakstolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1396-rattighetsbararna-expertrad
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Barnrätt på jobbet 

Barnkonventionen blir lag 2020 och fyller 30 år 

2019. Olika yrkesgrupper står inför olika 

utmaningar för att kunna tillgodose alla barns 

rättigheter. Barn och experter ger tips till 

personer som arbetar inom skolan, i 

socialtjänsten, på SIS ungdomshem eller inom 

kommunen utifrån några av artiklarna i 

barnkonventionen. Det handlar om alla barns lika 

värde, om rätten att komma till tals, om barns bästa och om delaktighet och inkludering av alla barn. 

Speltid: 4x15 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: Strömmande. 

 

De globala målen 

 

Globala målen - för barn 

Vad innebär de 17 globala målen i Agenda 

2030? Serien presenterar och förklarar målen på 

ett begripligt sätt för yngre elever. Serien ger 

också konkreta tips hur vi ska få vår värld att må 

bättre. Världens ledare har förbundit sig till 17 

globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. 

Att avskaffa extrem fattigdom, minska 

ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför 

har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad 

kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan 

och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? 

Speltid: 17x3-5 min. Målgrupp: 6–12 år. Utförande: Strömmande.

Mål 1: Ingen fattigdom 

Mål 2: Ingen hunger 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Mål 4: God utbildning 

Mål 5: Jämställdhet 

Mål 6: Rent vatten och sanitet 

Mål 7: Hållbar energi till alla 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar 

Mål 14: Hav och marina resurser 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål 17: Genomförande och globalt 

partnerskap

 

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?  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2154-barnratt-pa-jobbet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1-globala-malen
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Globala mål i sikte 

År 2015 godtog FN:s medlemsländer Agenda 

2030, en ambitiös plan som fokuserar på att 

uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, 

att minska ojämlikheter, att främja fred och att 

lösa klimatkrisen. För att nå dit framtogs 17 mål, 

de Globala målen för hållbar utveckling. Serien 

fokuserar på dessa mål, vad de betyder och vilka 

insatser som görs för att nå dem. Syftet är att, med hjälp av enkla uttryck och symboler, förklara vad 

varje mål går ut på. I varje avsnitt ges också konkreta tips på vad eleverna kan göra i sin vardag för att 

känna delaktighet och bidra till att nå målen. Serien består av ett avsnitt per mål samt ett 18:e avsnitt 

som ger en överblick och grundläggande kunskaper om de globala målen i sin helhet. Målgrupp är 

först och främst gymnasiesärskolan, men kan även användas för högstadiet. 

Speltid: 18x3-4 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande. 

Globala mål i sikte : Mål 1: Ingen fattigdom 

Globala mål i sikte : Mål 2: Ingen hunger 

Globala mål i sikte : Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Globala mål i sikte : Mål 4: God utbildning för alla 

Globala mål i sikte : Mål 5: Jämställdhet 

Globala mål i sikte : Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 

Globala mål i sikte : Mål 7: Hållbar energi för alla 

Globala mål i sikte : Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Globala mål i sikte : Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Globala mål i sikte : Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Globala mål i sikte : Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Globala mål i sikte : Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Globala mål i sikte : Mål 13: Bekämpa klimatförändringar 

Globala mål i sikte : Mål 14: Hav och marina resurser 

Globala mål i sikte : Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Globala mål i sikte : Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Globala mål i sikte : Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. 

Globala mål i sikte : Om globala målen för hållbar utveckling 

 

 

 

TALBÖCKER! 

Har du elever i behov av särskilt stöd?  

Du kan avgiftsfritt låna skönlitterära talböcker från Mediecenter. 

Vi har alla böcker du hittar hos Legimus. Läs mer på vår hemsida – 

http://www.regionvarmland.se/mediecenter/talbocker/ 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2655-globala-mal-i-sikte
http://www.legimus.se/
http://www.regionvarmland.se/mediecenter/talbocker/
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Filmer som berättar om barn/ungdom i andra länder 

 

Det här är jag 

Undrar du över hur barn runt om i världen lever 

och bor? Här får du möta flera barn från olika 

europeiska länder som berättar om sin vardag 

och sina intressen. Det här programmet ger en 

inblick i hur barn från andra länder lever och bor. 

Barn mellan 4 och 7 år berättar om sin vardag 

och sina intressen. Barn från: Tyskland, Sverige, 

Skottland, Holland, Norge, Irland och Slovenien. 

Speltid: 15x4 min. Målgrupp: Förskolan. Utförande: Strömmande. 

 

Hälsningar från Afrika 

Vi följer sju barn från Sydafrika, Zambia och Lesotho under en dag i deras liv. Barnen tar med oss på 

spännande äventyr och inte sällan inträffar någonting oväntat. Maggie lagar en traditionell lunch till 

sina kusiner, Tinta tvättar en av sina stora hundar och Mphangela ska lära sig att simma. Katlego 

spelar en fotbollsmatch mot barn som är äldre och starkare och Nobiele har en spännande dag i 

skolan med mattetest följt av en favoritlektion. Maliako får i uppgift att göra upp familjens eld och 

Nteboheleng följer för första gången i livet med sin storebror till floden för att fiska. 

Speltid: 7x5 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande. 

 

Om världen bestod av 100 personer 

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.  

Speltid: 12 min. Målgrupp: 7–15 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?  
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1806-det-har-ar-jag
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1927-halsningar-fran-afrika
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/699071-om-varlden-bestod-av-100-personer
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/699071-om-varlden-bestod-av-100-personer
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Unga jordlingar 

Vi möter barn från Moldavien, Nepal, Rwanda, 

Syrien, Sydafrika och Sverige. De berättar om 

kärlek, vänskap, drömmar och om sina tankar om 

livet. Här finns både likheter och skillnader. Varje 

program avslutas med att en artikel ur FN:s 

barnkonvention. Syftet är att barn ska få 

möjlighet att lära sig mer om mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen och om barns olika 

levnadsvillkor i världen. Därigenom ges de möjlighet att jämföra med sina egna livsvillkor, drömmar 

och erfarenheter. 

Speltid: 4x4 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: Kärlek 

2: Vänskap 

3: Drömmar 

4: Tankar om livet 

Unga jordlingar – lätt version 

Dessa program bearbetades för elever inom grundsärskolan. Programmen har bland annat ett lugnare 

tempo med tydligare grafik och ett något förenklat språk med enbart svenska röster. 

Vi möter barn från Moldavien, Nepal, Rwanda, Syrien, Sydafrika och Sverige. De berättar om kärlek, 

vänskap, drömmar och om sina tankar om livet. Här finns både likheter och skillnader. Varje program 

avslutas med att en artikel ur FN:s barnkonvention. Syftet är att barn ska få möjlighet att lära sig mer 

om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och om barns olika levnadsvillkor i världen. Därigenom 

ges de möjlighet att jämföra med sina egna livsvillkor, drömmar och erfarenheter. 

Speltid: 4x4 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: Kärlek 

2: Vänskap 

3: Drömmar 

4: Tankar om livet 

 

 

Uppdrag skolväg 

En gemensam nämnare i många barns vardag är 

att gå till skolan. Vi följer 25 barn med varierande 

resvägar till skolan. En del går genom städer, en 

del går genom natursköna miljöer och andra 

genom förstörd natur. På skolvägen berättar 

barnen om sina rädslor och orosmoment men 

även om sina framtidsdrömmar. 

Speltid: 25x5 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2351-unga-jordlingar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2742-unga-jordlingar-latt-version
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2298-uppdrag-skolvag
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Barnen längs sidenvägen 

Vi möter barn och ungdomar mellan 11 och 14 år 

som bor i länderna längs den gamla Sidenvägen. 

Just nu befinner sig dessa regioner i kraftig 

tillväxt och stor förändring. I varje film berättar ett 

barn sin egen historia. De kretsar kring teman 

med hög igenkänning, som till exempel att förlora 

ett djur, utveckla sina talanger eller förverkliga 

sina drömmar. 

Speltid: 5x20 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: Apkungen Yang 

2: Tikas danslektioner 

3: Reshat och fåglarna 

4: Starka Lochin 

5: Karmaflickan 

 

Unga flyktingar 

Animerad brittisk serie för mellanstadiet som 

berör filosofiska frågor och värdegrund. I varje 

program får du höra barn berätta om sin flykt från 

hemlandet till Storbritannien. Du får höra barnets 

berättelse som är baserad på verkliga händelser 

och på barnets nuvarande situation. Genom de 

olika berättelserna får du en inblick i de 

utmaningar som unga flyktingar står inför. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

 

Seeking refuge 

Animerad brittisk serie för mellanstadiet som berör filosofiska frågor och värdegrund. I varje program 

får du höra barn berätta om sin flykt från hemlandet till Storbritannien. Du får höra barnets berättelse 

som är baserad på verkliga händelser och på barnets nuvarande situation. Genom de olika 

berättelserna får du en inblick i de utmaningar som unga flyktingar står inför. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

Seeking refuge – lätt engelska 

Animerad brittisk serie för mellanstadiet som berör filosofiska frågor och värdegrund. I varje program 

får du höra barn berätta om sin flykt från hemlandet till Storbritannien. Du får höra barnets berättelse 

som är baserad på verkliga händelser och på barnets nuvarande situation. Genom de olika 

berättelserna får du en inblick i de utmaningar som unga flyktingar står inför. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2552-barnen-langs-sidenvagen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2336-unga-flyktingar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2330-seeking-refuge
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2329-seeking-refuge-latt-engelska
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Min skola mitt i kriget 

Hur påverkar krig och konflikter barns skolgång? Den här serien visar hur olika barns levnadsvillkor 

kan se ut, till exempel vad det gäller tillgång till utbildning. Dina elever får insyn i hur det kan bli när 

sociala skyddsnät saknas för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. Vidare får eleverna 

tillfälle att reflektera över att alla barn inte kan ta rättigheter i enlighet med barnkonventionen för givna. 

Den här serien kan användas i både samhällskunskap och geografi. Allt tal är på svenska. 

Speltid: 4x6 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande.

Rubriker: 

1: Flickors rätt till skola 

2: De bombar vår skola 

 

3: Jag flydde med mina böcker 

4: Längtan efter skolan

 

 

Asha och nattskolan 

Asha är 12 år och bor i en by i Rajastan i norra Indien. Asha går i skolan på kvällarna eftersom hon 

jobbar med familjens olika sysslor på dagarna. Tack vare nattskolan som finns i byn har hon och 

andra flickor fått en möjlighet att lära sig läsa och skriva. 

Speltid: 4 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

 

Alla funkar olika 

I världen finns över en miljard människor med funktionsnedsättning. De tillhör ofta de allra fattigaste 

och mest utsatta. I vissa länder talar WHO om förlorade generationer på grund av skador som 

orsakats av undernäring och fattigdom. Vi får träffa unga med funktionsnedsättning, men också 

många som arbetar för att hjälpa dem. Möt till exempel rektorn i Rwanda, som blev blind under 

folkmordet 1994, och nu driver en skola för synskadade, eller läkaren i Nepal som driver ett hem för 

barn med autism. Finns även teckenspråkstolkat och syntolkat. 

Speltid: 28 min. Målgrupp: 13–15 år. Utförande: Strömmande. 

 

Alla funkar olika – min berättelse 

Mer än en miljard människor i världen lever med 

någon form av funktionsnedsättning. De tillhör 

ofta de fattigaste bland de fattiga och de mest 

sårbara bland de utsatta. De osynliggörs, 

utestängs och förhindras från att delta i 

samhället, utbilda sig och försörja sig. Vi möter 

barn och ungdomar från fyra olika länder som 

berättar om hur det är att leva med 

funktionsnedsättningar. Länderna vi besöker står inför många gemensamma, och många unika, 

svårigheter. Finns även syntolkat och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 5x4 min. Målgrupp: 13–15 år. Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1655-min-skola-mitt-i-kriget
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/844426-asha-och-nattskolan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/844426-asha-och-nattskolan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/853787-alla-funkar-olika
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/853785-alla-funkar-olika-teckensprakstolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/853786-alla-funkar-olika-syntolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2176-alla-funkar-olika-min-berattelse
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2169-alla-funkar-olika-min-berattelse-syntolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2168-alla-funkar-olika-min-berattelse-teckensprakstolkat
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Se hungern 

Orkar vi se hungern i världen? Nästan en miljard 

människor har inte tillräckligt med mat. Tre 

gymnasieungdomar reser till tre av världens 

fattigaste länder drabbade av hungersnöd. 

Felicia åker till Nicaragua, Linnea till Burkina 

Faso och Simon till Bangladesh. De möter 

hjälparbetare, eldsjälar, invånare mitt i sin 

osminkade verklighet. FN:s World Food 

Programmen visar vad svält kan bero på och vad som görs för att förhindra detta. Men det är i mötet 

med en medmänniska som hungern blir verklig. Finns även syntolkat. 

Speltid: 3x30 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: Burkina Faso   2: Nicaragua   3: Bangladesh 

 

Korta berättelser från Johannesburg 

För drygt 25 år sedan avskaffades 

apartheidsystemet i Sydafrika och mycket har 

blivit bättre. Men trots det är landet idag väldigt 

ojämställt. Det finns oskrivna, men tydliga regler 

för hur tjejer och killar förväntas bete sig och 

HBTQI-personer möter starka fördomar. 

Våldtäktssiffrorna är höga och sexuella 

trakasserier vanligt. I filmen möter vi ungdomar 

och experter som berättar om situationen i Sydafrika idag och hur de jobbar för att förändra den så att 

framtiden kan bli bättre. 

Speltid: 4x15 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande. 

 

 

TEMABLAD! 

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 fler temablad på vår 
hemsida www.mediecentervarmland.se  

  

Har du andra områden du vill ha ett temablad till?  

E-posta eller ring oss så hjälper vi dig!  
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2924-se-hungern
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2907-se-hungern-syntolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2566-korta-berattelser-fran-johannesburg
http://www.mediecentervarmland.se/
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Radioprogram: 

 

Barns rätt med Jonas 

Programledaren Jonas Leksell återvänder till sin 

hemstad Borlänge. Han pratar med sin mamma 

om sin barndom, om hur det var att vara barn då 

och vilka rättigheter han hade. Men hur ser det ut 

i dag? För att ta reda på det pratar han med olika 

Borlängebarn om deras liv och rättigheter, 

kopplat till barnkonventionen. Han besöker bland 

annat sin gamla grundskola. Denna serie belyser 

barnkonventionen ur en vardagsvinkel i hem- och skolmiljö. På ett lättsamt sätt hjälper programmen 

lyssnaren att relatera till och förstå några av artiklarna i konventionen. Programmen kan fungera som 

lektionsstarters eller diskussionsunderlag kring de olika artiklarna inför att barnkonventionen blir lag i 

Sverige 2020. 

Rubriker

1: Rätt att leka 

2: Rätt till privatliv 

3: Rätt att uttrycka sin mening 

4: Barns lika värde 

5: Föräldrarnas ansvar 

6: Rätt till utbildning 

7: Rätt till trygghet 

8: Religionsfrihet 

9: Rätt till fritid 

10: Barnets bäst 

Speltid: 10x6 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande ljud. 

 

Barnens rätt 

Enligt barnkonventionen, som blir lag 2020, har 

varje barn rätt att känna till och förstå vilka 

rättigheter de har. Som till exempel rätten att 

kunna få sjukvård, till sitt språk och att få delta i 

samhället. I fem dokumentärer berättar barn om 

sina erfarenheter. Genom att höra hur andra barn 

reflekterar och tänker kan lyssnaren börja 

fundera över sin egen vardag och samtalen kan 

börja. Varje avsnitt är fristående och knyts till artiklar i barnkonventionen. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande ljud. 

Rubriker: 

1: Ett hem 

2: Kroppen 

3: Sápmi Sameland 

4: Hemligheter 

5: Att bli sedd

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2146-barns-ratt-med-jonas?season=838181
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2147-barnens-ratt?season=838263
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Bomber, flykt och skolböcker 

Hur påverkar krig och konflikter barns skolgång? 

I den här serien får dina elever höra barn på flykt 

berätta om hur deras skola blivit bombad och hur 

det känns att förlora månader och ibland år av 

skolgång. Eleverna får reflektera över 

konsekvenser av väpnade konflikter där de 

mänskliga rättigheterna kränks. Vi får också veta 

hur hjälporganisationer arbetar för att barn i krig 

ska kunna gå i skolan, och vad man själv kan göra för att hjälpa till. Serien kan användas i både 

samhällskunskap och geografi. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande ljud. 

Rubriker: 

1: Militären tog över skolan 

2: Saknaden efter skolan 

3: Skola i ett flyktingläger 

4: Skolan som inte finns 

5: Kan utbildning rädda liv?

 

Dagen då kriget kom 

Filippa von Ahn läser Nicola Davies bok om en 

flicka vars helt vanliga dag plötsligt förvandlas till 

krig. Kriget tar allt och alla hon har. Kriget tar 

flickans hjärta. Hon springer över åkrar, vägar, 

berg, i kyla, lera, regn. Om flykten till ett annat 

främmande land där det är fred. Men finns det 

plats för flickan där? Musiken är komponerad av 

Kurt Weill och Bob Dylan. 

Speltid: 11 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande ljud. 

 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1976-bomber-flykt-och-skolbocker?season=848463
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/907723-dagen-da-kriget-kom
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/907723-dagen-da-kriget-kom
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/search?label=13337&title=Robotutl%C3%A5ning
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/search?label=13337&title=Robotutl%C3%A5ning
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Spelfilmer som passar i temat  

. 

Filmerna presenteras efter åldersrekommendation 

Tänk på att det är du som pedagog som avgör 
vilka åldrar du vill visa filmen för!  

Vår målgrupp är bara en rekommendation. 

 

Lille Allan – den mänsklige antennen 

Lille Allans föräldrar ska skiljas, och Allan och hans pappa har flyttat in i ett hyreshus i en annan stad. 

Sommarlovet är långt och ensamt tills Allan får en kompis i sin UFO-besatte gamle granne Helge. 

Helge övertygar Allan att linda in sig i folie och ställa upp som antenn för att locka till sig farkoster från 

rymden. En dag nödlandar Majken. På hennes planet kan man läsa varandras tankar och mellan den 

tystlåtne Allan och Majken uppstår en oväntad vänskap. Men en galning vill fånga Majken och stoppa 

upp henne. Nu hänger det på Allan att tillsammans med Helge rädda Majken så att hon kan åka 

tillbaka till sin planet. En rolig, underfundig och underhållande film för hela familjen. Lämplig för: 5–12 

år. Originaltitel: Lille Allan - den menneskelige antenne. 

Speltid: 85 min. Målgrupp: 5–12 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2016. 

 

Mitt liv som Zuccini 

Animerad, komedi, drama. Zucchini är en ovanligt modig liten pojke och 

inte alls någon konstig gurka som man kan tro. När hans mamma dör 

känner han sig ensammast i hela världen. Men det är innan han träffar 

sina nya kompisar på barnhemmet. Simon, Ahmed, Jujube och Alice 

har alla sina historier och verkar först ganska tuffa. Men snart fattar 

Zucchini att de är de bästa vänner man kan få. Och så kommer 

Camille! När man är tio år, har ett gäng med kompisar och dessutom 

blir kär, ja då kan man faktiskt till och med känna sig lycklig. Bygger på 

en bok av Gilles Paris - Autobiographie d’une courgette. 

Speltid: 66 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande. 

Produktionsår: 2016. 

 

Historien om Bodri 

Hédi och Marika är kompisar. De har varsin hund och de leker med varandra varje dag. De är 

oskiljaktiga med en sak skiljer dem åt. Hédi är judisk och Marika är kristen. När kriget kommer får Hédi 

plötsligt inte leka med Marika längre. Hon får inte ens gå ut med sin älskade hund Bodri. Istället 

hamnar hon i ett läger där hon kämpar för att överleva. Det som håller henne uppe är när hon tänker 

på Bodri. Och Bodri, i sin tur, väntar troget på Hédi. Stina Wirséns bok efter Hédi Frieds berättelse har 

blivit film. Lämplig för åk 1–3. 

Speltid: 13 min. Målgrupp: 7–9 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2022. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/989021-lille-allan-den-mansklige-antennen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778737-mitt-liv-som-zucchini
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778737-mitt-liv-som-zucchini
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/990045-historien-om-bodri
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Birta 

Efter att ha överhört ett telefonsamtal om 

familjens bekymmersamma ekonomi bestämmer 

sig 11-åriga Birta för att ingripa. Julen måste 

räddas, pengar måste in till hushållet och Birta är 

snart i färd med en uppsjö möjliga, och omöjliga, 

insatser. Lillasyster Kata må vara jobbig men en 

mer lojal bundsförvant i projektet går inte att hitta 

och engagerar sig gör också grannpojken Kim 

och gamla Greta. Deras strapatser blir händelserika, även om planerna inte alltid faller helt väl ut. Men 

med äventyret kommer nya lärdomar och insikter, som kanske är mer värda än pengar? 

Rekommenderad för åk 4–6. 

Speltid: 85 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2021. 

 

Mysteriet om herr Länk 

Ett storslaget äventyr om charmige herr Länk, 

den siste av sin art, som länge längtat efter 

sällskap och en plats där han hör hemma. För att 

hitta sina kusiner långt borta i mytomspunna 

dalen Shangri-La, tar han hjälp av Lionel Frost, 

världens bäste upptäckare av mytologiska 

varelser. Tillsammans med talangfulla 

äventyrerskan Adelina Fortnight, ger de sig ut på 

en rolig och nervkittlande resa runt jorden för att leta reda på herr Länks förlorade familj. Animerade 

Ett fartfyllt äventyr där europeiska kolonialister möter mystiska varelser i den nordamerikanska 

vildmarken. En underhållande monstersaga. 

Speltid: 94 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

 

Hoppet (SWF) 

Azad råkar komma till Sverige av misstag, för att smälta in i familjen han ska bo hos måste han låtsas 

vara 9 år. Helt plötsligt är han rätt ensam i ett nytt land, han fattar inte språket och hamnar i ständiga 

trassel och missförstånd. Azad kämpar för att återförenas med sina föräldrar. Allt ser hopplöst ut men 

vänder när han utmanar coola Marcus i en mattävling, kommer med i höjdhoppslaget och träffar ett 

ufo till korvgubbe. OBS! Endast DVD (endast för skolor) 

Speltid: 89 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: DVD. Produktionsår: 2007 

 

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?  
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/990048-birta
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864568-mysteriet-om-herr-lank-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864568-mysteriet-om-herr-lank-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/606551-hoppet-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/606551-hoppet-swf
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Tito och fåglarna 

Tito och fåglarna visar ett samhälle där 

människor slutar tänka själva och förlamas av 

skrämmande nyhetsrapporter. 10-åriga Tito inser 

att någon måste göra något, innan det är för 

sent. Han anar att vi tappat bort den kanske 

viktigaste rösten av alla: naturen och fåglarnas 

sång... Tito och fåglarna har haft ett rikt 

internationellt festivalliv på barnfilmfestivaler 

världen över. I Sverige var den öppningsfilm på Göteborg Film Festivals barnupplaga 2019 och 

visades även på BUFF och Stockholms filmfestival Junior. 

Speltid: 73 min. Målgrupp: från 8 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2018 

 

Taiki 

På en bilsemester till Sverige börjar nioårige Bruno gå sina föräldrar på nerverna. Han ville egentligen 

stanna hemma och spela datorspel. Efter ett bråk rusar Bruno in i skogen och deras semester 

omvandlas tvärt till en mardröm. Tragik, värme och kärlek löper jämnt i den spännande filmen om 

Brunos överlevnad i det vilda samtidigt som vi följer föräldrarnas desperata sökande efter honom. 

Speltid: 85 min. Målgrupp: 8–11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

 

Min familj och vargen 

Min familj och vargen är en varm och lekfull film 

med livets allvar som en underton. Huvudperson 

är nioåriga Hugo men även hans gamla farmor 

som snart ska fylla 80 år är viktig för berättelsen. 

Filmen skildrar deras familj, som är som familjer 

kan vara – ibland blir det bråk, men alla tycker 

också mycket om varandra. Det är sommarlov 

och både barnen och de vuxna är lediga och har 

roliga dagar tillsammans, men sommaren blir inte riktigt som alla tänkt sig. En kväll samlar farmor 

familjen runt sig för att berätta att hon blivit sjuk. Hon berättar om en varg som kommer att ta henne 

för alltid. Frågan Hugo ställer sig är om han ska kunna rädda henne. Rekommenderas för 9–11 år. 

Originaltitel: Ma famille et le loup. 

Speltid: 85 min. Målgrupp: 9–11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

 

Binti 

Binti är 12 år och född i Kongo men flyttade som bebis till Belgien med sin pappa. Trots att hon är 

papperslös vill Binti leva ett vanligt liv och drömmer om att bli en känd vloggare precis som idolen 

Tatyana. Drömmen blir avbruten när Binti och hennes pappa får beskedet att de måste lämna Belgien 

och flytta tillbaka till Kongo. Med hög energi, mycket skratt och lekfullhet avhandlas allvarliga ämnen 

som; vem har rätt att bo i ett land och vem har rätt att drömma. 

Speltid: 90 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/900570-tito-och-faglarna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/900570-tito-och-faglarna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/900571-taiki
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/900571-taiki
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932822-min-familj-och-vargen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908630-binti
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908630-binti
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Spaceboy 

Jim är en begåvad pojke som brinner för rymden 

och vetenskap. När han kommer nyinflyttad till 

stan måste 11-årige Jim delta i en 

vetenskapstävling med sin nya klasskamrat 

Emma. Jim, som likt sin pappa brinner för 

rymden, övertygar Emma om att de ska bygga en 

riktig luftballong och snart växer deras projekt till 

en långt mer svindlande expedition än de från 

början föreställt sig. Spaceboy var nominerad till Bästa Barnfilm på BUFF 2021!  

Speltid: 100 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2021 

 

Red dog – True blue (SWF) 

Året är 1968 och 11-åriga Mick flyttar ut till sin 

farfars gård på den australiensiska landsbygden 

efter att ha förlorat sin pappa. Under ett oväder 

räddar Mick en hundvalp från att drunkna och de 

två blir oskiljaktiga vänner. När Micks farfar 

sedan bestämmer sig för att Mick istället ska bli 

iväg skickad till internatskola så rymmer han iväg 

med sin nya bästa vän. Detta samtidigt som en 

skogsbrand närmar sig gården. "Red Dog" är inte bara en fin historia om livslång kärlek, vänskap och 

lojalitet. Det är en film med ett budskap. Ett budskap om att ingenting ska tas för givet. Plötsligt kan 

chansen till att visa varandra värme och omtanke vara förbi.   

Speltid: 89 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2017 

 

Häxjägarna 

10-årige Jovan flyr verkligheten och försvinner in 

i sin fantasivärld där han är en hjälte med 

superkrafter som alla drömmer om att ha. Men 

allt förändras när han träffar sin nya klasskompis 

Milica. Hon övertalar honom att hjälpa henne att 

befria sin pappa från hans nya fru, som hon tror 

är en häxa. Men för att bli en riktig hjälte måste 

Jovan först acceptera sig själv och den han är. 

Häxjägarna handlar inte bara om nyvunnen vänskap och häxjakt, det är också en stark och djup 

berättelse om att göra det bästa man kan, hur många hinder man än måste besegra. 

Speltid: 90 min. Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2019 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/943568-spaceboy
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/703416-red-dog-true-blue-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/703416-red-dog-true-blue-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/900572-haxjagarna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/900572-haxjagarna


24 

Duktig liten flicka 

Året är 1950 i det av Sovjetunionen ockuperade 

Estland. Stalins terrormaskin ångar på och gör 

vad den kan för att utrota det estniska arvet. 6-

åriga Leelos mamma, som är rektor på byns 

skola, arresteras medan Leelo ser på eftersom 

säkerhetstjänsten hittat en lettisk flagga bland 

mammans ägodelar. En förbjuden, patriotisk 

symbol. Mammans sista ord till sin dotter lyder; 

"om du är en duktig flicka är jag snart tillbaka". Leelo lovar att vara duktig för att få sin mamma tillbaka. 

Ett viktigt historiskt dokument som visar hur den ryska ockupationen kunde ses med ett barns ögon. 

Filmen är regisserad av estländska Moonika Siimets efter Leelo Tungals berömda trilogi "Comrade 

Kid", "The Grown-ups" samt "Velvet and Sawdust". 

Speltid: 98 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2018 

 

The Peanut Butter Falcon 

Det här är historien om Zak, en ung man med 

Downs syndrom, som rymmer från det 

ålderdomshem där han bor, för att bli 

professionell wrestler som sin idol, The Salt 

Water Redneck. Efter ett udda händelseförlopp 

träffar han Tyler, en småkriminell på flykt, som 

blir Zaks osannolika tränare och allierade. 

Tillsammans upplever de livet, dricker whisky, 

fångar fisk och Zak lär sig både att simma och skjuta gevär. När Eleanor, en snäll sköterska som 

anklagas för Zaks rymning, hittar dem övertygar de henne att följa med på deras resa. 

Rekommenderas från 11 år. 

Speltid: 97 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

 

Den gröna cykeln 

Tioåriga Wadjda drömmer om en underbar grön cykel men i Saudiarabien där hon bor är det inte 

tillåtet för små flickor att cykla omkring på gatorna. Medan hennes mamma är upptagen med att 

övertyga pappan att inte ta sig en andra fru passar Wadjda på att försöka skaffa pengar så att hon kan 

köpa cykeln själv. I skolan är hon känd som en bråkmakare, så när hon anmäler sig till en tävling i 

Koranrecitation där priset är en summa pengar blir hennes lärare ganska förvånade. Rekommenderas 

från 11 år. Originaltitel: Wadjda. 

Speltid: 98 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2012 

 

Gilla oss på Facebook! 
Där berättar vi om nyheter och  

tipsar om aktuella filmer!  

www.facebook.com/MediecenterVarmland  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865216-duktig-liten-flicka
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865216-duktig-liten-flicka
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932579-the-peanut-butter-falcon
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/935339-den-grona-cykeln
http://www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Flykten över gränsen 

Andra världskriget, december 1942. Sarah och 

Daniel är judar och ska deporteras från Norge. De 

gömmer sig i källaren hos en familj där det finns två 

barn i samma ålder. När föräldrarna blir avslöjade 

blir de bortförda av polisen och kvar i huset finns 

bara barnen. Otto och Gerda förstår att de nu måste 

hjälpa sina nya vänner och genom snötunga skogar 

flyr de fyra barnen undan de tyska soldaterna med 

målet att komma till Sverige. Det blir en flykt på liv och död. Under färden möter de människor som vill 

hjälpa dem. Men vem kan de egentligen lita på? Rekommenderas för 11–13 år. Originaltitel: Flukten 

over grensen. 

Speltid: 96 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2020 

 

Hunt for the Wilderpeople (SWF) 

Äventyr, komedi, drama. En bråkig storstadspojke och 

hans grinige fosterfarbror tvingas samarbeta för att 

överleva i Nya Zeelands vildmark, efter att omgivningen 

missförstått deras relation och de blir efterlysta i hela 

landet. OBS! Endast DVD (endast för skolor) 

Speltid: 97 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: DVD. 

Produktionsår: 2016 

 

Lion (SWF) 

Drama. 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... 

Speltid: 113 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2016 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932588-flykten-over-gransen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/779702-hunt-for-the-wilderpeople-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/779702-hunt-for-the-wilderpeople-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751543-lion-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751543-lion-swf
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Fannys flykt 

Drama, Äventyr. Fannys flykt är ett historiskt 

men högaktuellt drama. Filmen är inspirerad av 

verkliga händelser under andra världskriget och 

ger oss en inblick i vår historia och en grund för 

att kunna förstå världen som den är idag. År 

1943 får vi följa 12-åriga Fanny och en grupp 

barn och ungdomar som flyr från Frankrike under 

nazisternas ockupation. Gruppen färdas från 

stad till landsbygd, smiter på tåg, vandrar genom skogar och gömmer sig i lador. Trots att de bara är 

barn tvingas de ta vuxna beslut och ta hand om varandra för att överleva. Med ledorden "om du är 

rädd, låtsas inte om det framför de andra barnen" tar Fanny rollen som ledaren och gör allt för att hålla 

gruppen säker hela vägen fram till den schweiziska gränsen där säkerheten väntar. 

Speltid: 94 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2016 

 

Som maskrosfrö för vinden 

Drama. Ett prisbelönat drama där en sexårig pojke hamnar i kläm i en 

adoptionstvist - sex år efter att han adopterats bort. Rip Porter har 

avtjänat ett sjuårigt fängelsestraff för hustrumisshandel när han 

återförenas med sin fru Wendy. Under hans tid i fängelset har Wendy 

adopterat bort sonen som Rip inte visste fanns och sexårige Joey bor 

nu med sina rika adoptivföräldrar Molly och Jack utan att veta om att 

han är adopterad. När Rip inser att hans underskrift förfalskades under 

adoptionen bestämmer han sig för att få tillbaka sin son... Baserad på 

en bok av Karen Kingsbury. 

Speltid: 100 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. 

Produktionsår:  2012 

 

En blomma i Afrikas öken 

Drama. Som 13-åring flyr Waris Dirie för sitt liv från ett arrangerat 

äktenskap med en man som kunde vara hennes morfar. Ensam tar hon 

sig från den somaliska landsbygden och landar till sist i London. Där 

tvingas hon leva som illegal invandrare tills hon en dag upptäcks av en 

fotograf på snabbmatshaket där hon jobbar och en helt ny värld öppnar 

sig. En blomma i Afrikas öken är baserad på hennes bästsäljande 

självbiografi och skildrar hennes omtumlande flykt från hemlandet till ett 

liv som en av världens största supermodeller - och idag ledare i 

kampen mot könsstympning. Det är ett gripande och varmt drama om 

att återskapa sitt liv men också en ilsken uppmaning att stoppa en 

barbarisk tortyr som drabbar kvinnor världen över. Bygger på en bok av 

Waris Dirie. 

Speltid: 122 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2009 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779830-fannys-flykt
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779830-fannys-flykt
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778307-som-maskrosfron-for-vinden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778307-som-maskrosfron-for-vinden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/776808-en-blomma-i-afrikas-oken
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/776808-en-blomma-i-afrikas-oken
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Captain Fantastic (SWF) 

Drama. Captain Fantastic handlar om familjeband, gemenskap och om 

en pappa som är beredd att gå långt för att följa sina egna övertygelser 

om vad som är bäst för hans barns välbefinnande. Många idag funderar 

på om livet vi lever är det rätta och om man inte åter borde söka sig 

tillbaka till naturen, men få gör slag i saken. Ben (Viggo Mortensen) har 

skapat ett paradis för sig och sina sex barn i nordvästra USA:s djupa 

skogar, lagom långt bort från övrig familj och vänner. Där uppfostrar 

han dem till att bli starka, bildade och självständiga individer. Men en 

plötslig händelse tvingar den udda familjen att lämna sitt trygga hem 

och återvända till civilisationen. Där tvingas Ben försvara och utvärdera 

det sätt han valt att leva med sina barn inför både sig själv, barnen och 

sin omgivning. Det råder ingen tvekan om att han är världens bästa 

pappa, men frågan är om sättet han valt att leva verkligen passar dem alla. Filmen öppnar för 

diskussion om konsumtion, religion, undervisning, föräldraskap och människans förmåga att lära. 

Speltid: 114 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2016 

 

 

Goodbye Berlin 

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. Rekommenderas från 12 år. 

Originaltitel: Tschick. 

Speltid: 93 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2016 

 

Så jävla easy going 

18-åriga Joannas hjärna är som en blinkande 

nöjespark under högsäsong, och för att funka 

normalt behöver hon ADHD-medicin. Som kostar 

pengar. Som inte finns. Joanna tvingas bli kreativ 

för att få fram pengar. Och mitt i allt dyker den 

charmiga och självsäkra Audrey upp, som får 

Joannas hjärta att fullkomligt explodera. Bygger 

på en bok av Jenny Jägerfeld. Rekommenderas för åk 8-gymn. 

Speltid: 91 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2021 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779581-captain-fantastic-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779581-captain-fantastic-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/934819-goodbye-berlin
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/990050-sa-javla-easy-going
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Dating Amber 

Tonåringarna Eddie och Amber växer upp i en 

irländsk småstad under 1990-talet. Hela skolan 

misstänker att de är gay och varje dag är en 

kamp för överlevnad. När de bestämmer sig för 

att bli ihop på låtsas förändras allt. Men snart 

inser de att en påhittad relation kan vara minst 

lika komplicerad som en äkta … ”Dating Amber” 

är en kritikerhyllad dramakomedi med lika delar humor, hjärta och hjärna. ”Dating Amber är en 

förvånansvärt varm och skruvad film om att växa upp i ett homofobiskt 90-talsirland med två klockrena 

skådisar i huvudrollerna.” Sebastian Hansson, Filmtopp ”Tonår, kärlek och välgörande irländsk svart 

humor.” (AN). Rekommenderas från 13 år. 

Speltid: 92 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2020 

 

Perfect 10 

14-åriga Leigh bor med sin pappa i utkanten av 

Brighton. Hon tränar hårt för sin framtid som 

gymnast och kämpar samtidigt för att få ihop 

terminsavgifterna. När en äldre halvbror, som 

Leigh inte visst fanns, dyker upp förändras 

tillvaron.  I takt med att Leigh lär känna sin bror 

lockas hon alltmer in i hans kriminella krets och 

blir snart hans trognaste medhjälpare. Plötsligt är gymnastiken inte lika viktig längre och Leigh är på 

väg att tappa fotfästet. Perfect 10 är en inspirerande ungdomsfilm om identitet, samhörighet och 

livsval. Rekommenderas från 13 år. 

Speltid: 83 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2019 

 

Flykten från DDR 

Östtyskland 1979. Utleda på diktaturens förtryck har familjerna Strelzyk 

och Wetzel i största hemlighet ägnat lång tid åt att själva sy och snickra 

ihop en luftballong. Deras plan är att fly till friheten i väst, men efter att 

deras första försök misslyckats vet regimen att något stort är på gång. 

Med den största styrka Stasi kunnat mobilisera blir både 

förberedelserna och själva flykten en kamp mot klockan där varje 

sekund är avgörande. FLYKTEN FRÅN DDR är en andlöst spännande 

nagelbitare med stark 1970-talsatmosfär om kalla krigets mest 

våghalsiga flykt. Baserad på en sann historia. Rekommenderas för åk 

8-gymnasiet. Originaltitel: Ballon. 

Speltid: 120 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: Strömmande. 

Produktionsår:  2018 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/943464-dating-amber
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932763-perfect-10
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/909041-flykten-fran-ddr
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Rocks 

En dag efter skolan finns bara en lapp kvar efter 

mamman och 15-åriga Rocks blir ensam med sin 

lillebror. Nu börjar kampen att överleva och 

undvika myndigheter till varje pris. Men Rocks är 

envis och har hela sitt rebelliska tjejgäng med 

sig. En passionerad, rå och rolig film om 

systerskap av Sarah Gavron som gjorde 

Suffragette. Rekommenderas från 14 år. 

Speltid: 93 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2018 

 

Parasit 

Arbetslösa, men streetsmarta, Ki-teak och hans 

familj intresserar sig för den rika och glamorösa 

familjen Park. En efter en nästlar de sig in i 

familjens hem, men en oväntad incident ställer 

allt på sin spets. Bong Joon-hos färgsprakande 

familjesaga är lika omtumlande som träffsäker. 

Oscar-, Guldpalm-, Golden Globe- och 

Guldbaggevinnare! Rekommenderas från 15 år. 

Originaltitel: Gisaengchung. 

Speltid: 132 min. Målgrupp: från 15 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

 

Vad ska folk säga? 

Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett 

dubbelliv. Hemma följer hon strikt familjens 

pakistanska traditioner, men med sina vänner 

lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. När hennes 

pappa kommer på henne med att ha en pojkvän, 

skickas hon till Pakistan - ett land där hon aldrig 

tidigare varit. Berättelsen är baserad på 

regissören Iram Haqs egna erfarenheter. Vinnare 

av Publikpriset på Göteborg Film Festival 2018. 

Speltid: 106 min. Målgrupp: från 15 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår:  2017 

 

Har du och dina kollegor koll på vad Mediecenter har 
att erbjuda er?  

Om inte, är ni hjärtligt välkomna hit, eller så kommer vi till er, så berättar vi om vår 
verksamhet!  

Vi går också igenom SLIPlay och alla dess funktioner.  
  

HÖR AV ER SÅ BOKAR VI IN ETT BESÖK!  
Tfn.010-833 10 60, mcv@regionvarmland.se  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/943910-rocks
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932821-parasit
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/744993-vad-ska-folk-saga
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/744993-vad-ska-folk-saga
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Lolas väg mot havet 

18-åriga Lola har rosablekt hår och bor i 

fosterhem. När hennes mamma plötsligt dör gör 

hennes pappa allt för att Lola ska missa 

begravningen. Två år tidigare kastade han 

nämligen ut henne ur deras gemensamma hem. 

Då var Lola fortfarande Lionel, och Lola var 

någon pappan inte kunde acceptera. Moderns 

sista önskan var att begravas nära de 

omgivningar där hon växte upp, och både fadern och Lola vill uppfylla detta. Fast beslutna att slippa 

träffas hamnar de ändå i samma bil på resa mot Nordsjön och mammans sista viloplats. En roadmovie 

som inger hopp där relationer utmanas och mötena längs vägen förändrar förutsättningarna för en 

oviss framtid. Rekommenderas från 15 år. Originaltitel: Lola vers la mer. 

Speltid: 90 min. Målgrupp: från 15 år. Utförande: Strömmande. Produktionsår: 2019 

 

Du hittar många fler bra spelfilmer på 

www.sliplay.se/mediecentervarmland! 

 

 

 

 

Tips på länkar: 

 

Rafiki  

Rafiki reser runt i världen och träffar barn och ungdomar och berättar om hur 

dom lever. Sidan vill visa fakta så att det blir lättare att förstå världen. Förklarar 

bl.a. vad mänskliga rättigheter är och vad barnkonventionen innebär. 

(www.rafiki.se) 

UNICEF – för alla barn 

Här hittar du undervisningsmaterial om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. 

(www.unicef.se/skolor) 

Sveriges regering 

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. (https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-

rattigheter/) 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932580-lolas-vag-mot-havet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932580-lolas-vag-mot-havet
http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
http://www.rafiki.se/
https://unicef.se/skolor
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
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Rädda barnen  

Material som kan användas i undervisningen om barns rättigheter och 

barns situation i världen. 

(https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/) 

BRIS 

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om 

barnkonventionen. Du hittar också tips på var du kan lära mer om barns rättigheter. 

(https://www.bris.se/for-barn-och-unga/dina-rattigheter/) 

Amnesty 

Här hittar du lektionsmaterial, filmer, texter, övningar m.m. om mänskliga 

rättigheter. Materialet är utvecklat för gymnasiet och anpassat efter specifika 

kursplaner. (https://skola.amnesty.se) 

FN - skolmaterial 

Material som du kan använda i undervisningen. Lärarhandledningar, filmer, simuleringar och 

interaktiva övningar anpassade för olika årskurser. Materialet berör på olika sätt FN, mänskliga 

rättigheter samt fred och utveckling både lokalt och globalt. (https://fn.se/engagera-

dig/fniskolan/metod-material/) 

Barnombudsmannen 

Barn och ungas speciella talesman sen 1993. Har hittar du information om FN:s konvention om 

barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 

20 november 1989.(https://www.barnombudsmannen.se/) 

 

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 alla 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!  

  

  
 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/mina-rattigheter/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/dina-rattigheter/
https://skola.amnesty.se/
https://skola.amnesty.se/
https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/
https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/
https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/
https://www.barnombudsmannen.se/
https://www.barnombudsmannen.se/
http://www.mediecentervarmland.se/

