TEMA - VÄNSKAP

Det här temabladet innehåller material om vänskap för förskola, låg- & mellanstadie.
Allt material lånar/strömmar du avgiftsfritt från Mediecenter Värmland!
Filmerna är direktlänkade till SLIPlay – ctrl-klicka på titeln och strömma/beställ!
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland cirka 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!

Filmer - Materialet presenteras i åldersordning!

Ugglan och kompisproblemet
Hur är man en bra kompis? Världens klokaste
uggla har en mottagning där han tar emot kunder
som har kompisproblem. Ugglan är väldigt
självgod och när han väl vaknat kommer han
alltid med en snabb lösning. En lösning som visar
sig vara lite konstig - för att inte säga värdelös.
För att hitta svaret på problemet måste kunden
därför tänka efter och själv finna lösningen.
Kunderna har alla olika yrken, som bagare, clown, fotbollsspelare, tjuv, snickare, uppfinnare och
konstnär. Ämnena som tas upp är grupptryck, säga förlåt, vara utanför, hålla vad man lovar, inte skylla
på andra, stå upp för sin kompis och vikten av att inte avbryta varandra. I rollerna: Peter Harrysson
som ugglan och Shima Niavarani som kunden.
Speltid: 7x9 min. Målgrupp: 0-9 år. Utförande: Strömmande.

Värsta bästa vänner
Låna mig ditt öra, lyssna nu noga. Det var en
gång en liten stund, en liten stund varje dag när
ingen vuxen var med, när inga stora kom och
störde. När bara de var tillsammans. Viktor gillar
att bygga, Malin är växternas vän, Silja älskar
änglar, Said gillar musik, Sofia är en samlartjej.
Tillsammans är de värsta bästa vänner. Med
hjälp av dockor och dockspelare gestaltas olika
dagliga situationer som har att göra med vårt förhållande till olikheter. Dockorna representerar olika
typer av barn med varierad etnisk och social bakgrund. Teman som tas upp är bland annat att bli
utfrusen och inte få vara med, att bli retad för hur man ser ut, att se hur en kamrat blir utsatt och att se
fördelarna med att alla är olika.
Speltid: 18x15 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Du är bäst
Att vara kompisar är roligt. Men det kan också vara svårt ibland. Hur gör man för att bli vänner igen
när man har bråkat? Barn i femårsåldern berättar om sina bästa kompisar, hur de har löst problem
som dykt upp i deras vänskap, om vad som gör dem lika och olika och vad det är som gör deras
vänskap så speciell.
Speltid: 6x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.
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Djuren på Djuris
I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. Här
går kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin.
De har mycket roligt tillsammans - men vänskap
kan också vara svårt. Hur ska man göra när
någon blir ledsen eller arg och hur kan man bli
sams igen efter ett bråk? Häng med in på Djuris
och se vad vännerna och pedagogen Lonnie har
för sig idag! Till serien finns även 5 stycken
musikvideor som kompisarna spelat in tillsammans med tvättbjörnarna om viktiga saker - som till
exempel att vissa hemligheter kan göra ont i magen. Finns även teckenspråkstolkat och syntolkat!
Speltid: 20x9 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Djuren på djuris – om känslor
Här har kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin spelat in hälsningar som handlar om känslor. Titta
på dem och känn efter: hur känns det i din kropp när du är arg eller glad?
Speltid: 17x1 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Djuren på Djuris börjar skolan
Följ med när vännerna från förskolan Djuris
börjar skolan. Serien är kopplad till skolans
värdegrund och uppdrag och riktar sig primärt
mot barn i förskoleklass. Programmen skildrar
elevers vardag i skolan genom olika händelser
och dilemman. Syftet är att förmedla och förankra
respekt för mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar. Varje
avsnitt fungerar som diskussionsunderlag om till exempel rättvisa, kamratskap och respekt för
olikheter. Till programmen finns även 5 st musikvideor som förstärker fem viktiga budskap! Finns även
teckenspråkstolkat och syntolkat!
Speltid: 16x9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Djuren på Djuris börjar skolan – vara kompisar:
Vara kompisar är ett fristående extramaterial till huvudserien Djuren på Djuris börjar skolan.
Materialet består av åtta kortare klipp med innehåll från Djurisarnas egen Kompissol. Vara kompisar är
tänkt att användas för att väcka samtal och diskussioner kring värdegrundsfrågor i klassrummet eller
som utgångspunkt i arbetet med en egen Kompissol. Hur man kan arbeta med Kompissolen finns
också beskriven i huvudseriens lärarhandledning.
Speltid: 8x1 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.
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Du och jag
Om att vara nära, i lek och bråk och under helt
vanliga dagar. I fem små filmer skildras hur det är
att vara syskon, att ha en riktigt kär vän eller att
vara bästa kompis med en vuxen. Vi är med på
utflykter, hemma vid köksbordet och på
fritidsaktiviteter. Det handlar om längtan, oro,
avundsjuka och kärlek.
Speltid: 5x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Vännerna i Björneby
Livet är inte bara skoj och lek. Vid någon tidpunkt råkar alla barn ut för sorg. Sorgen kan komma i alla
slags former och är inte alltid lätt att hantera. I serien berättar en björnunge om vardagslivet i sorgens
skugga. Om att vara ledsen, ha dåligt samvete, om vänner och förlorade vänskapsband, och om
andra saker som plötsligt känns svåra. Genom att sätta ord och bild på sorgen, och genom att låta
berättelserna ta plats i en liten björnby fokuserar serien på ämnen som kan vara svårt att lyfta bland
barn.
Speltid: 6x7 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Värsta kalaset
Lina ska snart fylla tio år. Hon drömmer om att ha ett födelsedagskalas och känner pressen från
skolkompisarna. Men Linas mamma har inte råd, och Lina måste dölja familjens situation. Kanske kan
kompisen Sara hjälpa Lina att fixa ett kalas? Lina utgör ett exempel på hur ett barn kan känna sig
utsatt på grund av familjens ekonomi. Ekonomisk utsatthet kan också handla om att inte ha råd med –
eller tillgång till – sådant som de i ens närhet har. Den här serien kan väcka inlevelse och medkänsla
hos elever och skapa förståelse för olika familjers livsvillkor. Serien ger också ett bra tillfälle att prata
om barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
Speltid: 4x12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Uppdrag framtid: Kompisutbildning i
Härnösand
Vi lär oss om mobbning och får tips på vad man
kan göra åt det. Kompisarna Hampus och
Seymen bråkade, men när skolan startade en
miljövänlig kompisutbildning förändrades allt. Det
är faktiskt möjligt att bli kompis genom att ta
hand om miljön tillsammans! Vi träffar även
programledaren Jonas Leksell som berättar vad
han ångrar mest i livet - att han var en mobbare när han var ung. Avsnittet kopplar till skolans
värdegrundsuppdrag. Finns även teckenspråkstolkat och syntolkat.
Speltid: 14 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.
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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: 10x8 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Vara vänner
Säsong 1. Hur säger man ifrån när någon är
dum? Varför är vissa människor så rädda för
dem som är annorlunda? Kan man vara taskig
utan att förstå det själv? Här får du se berättelser
om empati, kompisskap och mod - det handlar
bland annat om att vara ny i klassen, att vara olik
sina kompisar och att hamna utanför. I
berättelserna möter du både mobbningsoffer,
förövare och den som passivt ser på. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser
att de kunde ha handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Finns även
teckenspråkstolkat och syntolkat.
Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.
Säsong 2. Hur känns det att bli utfryst i en chatt? När slutar ett bus att vara roligt? Och hur säger man
ifrån när en kompis är oschysst mot någon? Vara vänner är en dramaserie för lågstadiet om vänskap,
relationer och empati. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha
handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Serien är kopplad till skolans
värdegrund och uppdrag. Syftet är att förebygga kränkningar, visa på rätten att få vara den man är
och skyldigheten att respektera andra. Finns även teckenspråkstolkat och syntolkat.
Speltid: 6x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Mobbning i fokus – lågstadiet – Harry och Milla
Harry och Milla är bästa vänner, men en dag kommer en ny flicka till klassen, Märta. Milla och Märta
blir bästisar, Milla förändras och verkar inte vilja vara Harrys kompis längre. När Harry frågar om han
får vara med puttar Milla honom. Ingen annan i klassen verkar se något. Filmen är berättad ur Harrys
perspektiv och visar hur det kan kännas när man inte får vara med och leka, trots att man inte har
gjort något fel. Den visar också hur mycket trevligare det blir när alla får vara med.
Speltid: 9 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: Strömmande.
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Mobbning i fokus – mellanstadiet – Alla utom
Laura
Laura är en i gänget, någon som mest följer med
strömmen, som inte säger ifrån. Lauras
tjejkompis Cilla är taskig mot en pojke i klassen,
Vigge. Laura tänker hela tiden att hon inte vill
vara med på det, hon känner sig feg och dum,
men hon står bara bredvid ändå och säger
ingenting. Tills en dag då Laura står på sig och
säger att hon inte tycker att det är okej när alla är dumma mot Vigge. I början och i slutet av filmen
visas korta inslag där några barn pratar om mobbning rakt in i kameran.
Speltid: 8 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Vem bryr sig!?
Vem bryr sig är ett etikmaterial för barn, lärare, föräldrar och alla andra som har med barn att göra.
Består av 25 olika korta scener, med situationer som barnen lätt kan känna igen sig i. Tänkt som en
diskussionsstarter och den ger inga givna svar.
Del 1. Scenerna tar upp följande ämnen: Vem är jag, Kompisar, Mobbning, Snacket, Vuxna. I
arbetsmaterialet finns förslag på enkla övningar och frågor som du kan använda och utgå från i ditt
eget sammanhang.
Speltid: 23 min. Målgrupp: 8-14 år. Utförande: Strömmande.
Del 2. Scenerna tar upp följande ämnen: Familjen, Vänskap, Mobbning, Är regler viktiga? Att bli stor. I
arbetsmaterialet finns förslag på enkla övningar och frågor som du kan använda och utgå från i ditt
eget sammanhang.
Speltid: 25 min. Målgrupp: 8-14 år. Utförande: Strömmande.

Berätta för mig
Rodde går i sexan och när jobbiga saker händer
så pratar han med storasyster Julia. Rodde
berättar om grupptryck, mobbning och rädslor.
Vad ska man göra när man får reda på att någon
blir mobbad? Hur ska man skydda sig från
grupptryck? Och vad gör man när en vän känner
sig utanför kompisgruppen? En dramaserie som
är tänkt att användas som diskussionsunderlag
för frågeställningar om mobbning, utsatthet och grupptryck. Finns även på nordsamiska, meänkieli,
finska, romani chib/kelderash, samt syntolkat och teckenspråkstolkat.
Speltid: 5x9 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.
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Om du var jag
En serie som tar upp små och stora frågor i
barns vardagsliv: lögner för att bli populär,
utfrysning, handikapp, utnyttjande kompisar och
pengaproblem. Några färdiga lösningar på
problemen presenteras inte eftersom
huvudpoängen är diskussionerna efteråt.
Speltid: 8x13 min. Målgrupp: 10-12 år.
Utförande: Strömmande.
Rubriker:
1: Emma om lojalitet
2: Jon om gränser
3: Hanna om respekt
4: David om tolerans

5: Elina om rättvisa
6: Navid om ansvar
7: Paola om att ljuga
8: Astrid om svek

Norden i Bio – tema uppväxt
Norden i Bio är en gemensam nordisk
språksatsning för skolor i hela Norden. Avsikten
är att eleverna ska förbättra sina nordiska
språkkunskaper med hjälp av ett filmbaserat
undervisningsmaterial. Läsåret 07/08 vänder
sig projektet till 10-12-åringar. Temat är
Uppväxt. Materialet består av en DVD med
nordiska kortfilmer och ett nyskrivet
kompendium som innehåller texter om nordisk språkförståelse De utvalda filmerna ska ge olika
perspektiv på att växa upp i Norden idag och kan vara underlag för diskussioner om identitet,
förälskelse, vänskap och relationen till föräldrar. Sverige: Föräldramötet (26 min) - 11-årige Niklas har
blivit slagen av en klasskamrat. Pojkarnas pappor träffas för att reda ut det hela. Men mötet blir
annorlunda än de hade kunnat föreställa sig. Filmen handlar om konfliktlösning, rädsla och manlig
identitet, och om relationen mellan far och SON. Finland: Sirkka (12 min) - 12-årige Ville får ett
"pussbrev" av Sirkka, den sötaste flickan på skolan. De bestämmer träff vid en öde simbassäng i
skogen. Sirkka är en poetisk film om den första kyssen och förälskelse. Danmark: Lille mand (11 min)
- 8-årige Mathias är ett riktigt charmtroll. Han får en uppgift i skolan och väljer att skriva om hur flickor
tänker och hur man fångar deras uppmärksamhet. Detta är en humoristisk film som handlar om
könsmässigt uppvaknande och spelet mellan pojkar och flickor. Island: Dansekonkurransen (15 min) Förr var Lisa och Maggy bästa vänner, men efter att Maggy fuskade och vann den årliga
danstävlingen är de bittra konkurrenter. Lisa har bestämt sig för att vinna detta år, men hon får
problem. Med mycket humor behandlas allvarliga ämnen som konkurrens och vänskap. Norge:
Houdinis hund (13 min) - Kusinerna Klara och Fredrik leker på stranden. Hon gräver ner honom i
sanden för att han ska försöka ta sig loss likt en Houdini, sedan smiter hon iväg. När Klara kommer
tillbaka är Fredrik spårlöst försvunnen. Houdinis hund handlar om vänskap, förtroende och svek.
Speltid: 77 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD.
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Bully
Dokumentär. Varje år blir 13 miljoner unga
mobbade i USA. Denna upprörande dokumentär
tar oss med in i vardagen hos fem barn och
deras familjer under ett skolår. Deras vittnesmål
tillsammans med inspelningar från klassrum,
skolbussar och matsalar, ger en viktig inblick i de
dagliga trakasserier många upplever - speciellt i
skolsammanhang. Några barn drivs till självmord
av mobbningen, medan andra hotar sina plågoandar med vapen. Bully är inte bara tragedi, utan också
en film fylld av hopp och kämparanda, med en önskan om att göra skillnad. Mobbningsoffren blir
filmens hjältar då de ställer upp och berättar sina historier och för sitt mod att stå för rätten vi alla har
att vara annorlunda.
Speltid: 84 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

Lik meg
En serie i 4 säsonger som handlar om vänskap
och utanförskap och om att gå sista året på
mellanstadiet. Oda och Arin har varit bästa
vänner hela livet, men vänskapen sätts på prov
när de börjar sista året på mellanstadiet.
Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.
Säsong 1 – 10x30 min
Säsong 2 – 10x30 min
Säsong 3 – 7x30 min
Säsong 4 – 8x30 min

Gzim Rewind
Dokumentär. Som femåring anländer Gzim Dervishi med sin mamma och syskon till Norge. Efter
några år utvisas familjen och flyr då till Sverige och hamnar på en flyktingförläggning i Boliden. Där blir
Gzim vän med filmaren Knutte Wester, som alltsedan dess och under 8 år har arbetat med filmen om
Gzim. Fram träder bilden av en pojke som gång på gång rycks upp med rötterna och tvingas anpassa
sig igen och igen. En gripande berättelse om en varm vänskap som sträcker sig bortom
utvisningsbeslut och språkförbistring.
Speltid: 58 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.
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Spelfilm

Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det
är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen!

Vem?
Stina Wirséns böcker för de minsta har blivit film! Vem-filmerna är små filmer om stora känslor och
handlar om Lilla nalle och hennes kompisar som leker, bråkar, tävlar och gosar. Berättelser om att
komma bort, vara bäst, spika sig på näbben eller att vara ful för att man är gul. Det är varma historier
med goda slut för de allra yngsta.
Speltid: 30 min. Målgrupp: 0-6 år. Utförande: Strömmande

Grodmysteriet
Familjefilm, Animerad. Fransk film av regissören
Jacques-Rémy Girerd. En härlig, varm och
kraftfull film, full av hopp. Utan pekpinnar visar
den på olika sätt att lösa konflikter. En barnfilm
som visar att man kan vara snäll och rättvis utan
att vara mesig! Handlar om en stor översvämning
som hotar världen och tvingar människor och djur
att rädda sig i en stor flytande ladugård - ett slags
improviserad Noaks ark. Originaltitel: La Prophetie des Grenouilles
Speltid: 87 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: endast DVD.

Biet Maya
Biet Maya är en liten virvelvind till bi som inte är
rädd för att ifrågasätta reglerna i kupan. En av
dessa regler är att inte lita på getingarna som
lever bortom ängen. Maya, som inte har några
som helst fördomar om andra insekter, blir snart
vän med en geting och märker att de ju är precis
som bin. Det nykläckta biet Maya är inte som
andra bin för hon utmanar gamla normer och ger
sig av för att upptäcka den stora vida ängen. Otäckt att lämna trygga boet, men nya vänner finns runt
hörnet och getingarna är inte så farliga trots allt. Tema: identitetssökande, främlingsfientlighet, mod
och maktspel.
Speltid: 92 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: Strömmande.
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Katie – den vilsna lilla larven
Filmen handlar om en ung liten larvs kamp och förståelse
genom det myllrande livet i en trädgård. På hennes färd genom
trädgården träffar hon många olika djur, både vänner och
fiender. Vi får lära oss om livet utifrån en liten larvs perspektiv att växa, förstå och hantera vänskap, relationer och hot.
Speltid: 28 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: Strömmande.

Alfons och Milla
Fyra filmer som bygger på Gunilla Bergströms böcker. "Alfons och Milla" Här är Alfons Åberg, sju år,
uppe i trädet. Så klart leker han inte med flickor. Så klart, eller…. "Lycklige Alfons Åberg" Alfons och
hans pappa sitter i var sin stol. Julen är slut och allt är så tråkigt och trist. Det är i alla fall vad de tror....
"Aja Baja Alfons Åberg" Alfons pappa bara läser tidningen. Han har inte tid att leka. Egentligen är det
ganska bra, då märker han inte vad Alfons gör. "Vem räddar Alfons Åberg" Alfons har en hemlig vän.
Tyvärr kan han inte komma just när det behövs.
Speltid: 40 min. Målgrupp: 3-6 år. Utförande: endast DVD.

Jack och Pedro på nya äventyr
PAPPA PEDRO OCH MAMMA JACK kompisarna hittar en övergiven fågelunge som de
tar hand om. Men det visar sig att det är svårare
än de kunde ana att vara styvföräldrar till en
busig fågelunge. JACK BAKOM GALLER - Jack
hamnar i finkan och Pedro tycker han är
medskyldig och ser det som sitt ansvar att få ut
honom - på ett eller annat sätt! PEDROS
KONSTUSTÄLLNING - Jack tycker Pedro ska sluta måla och leka med honom i stället. I sin iver att få
honom att leka sårar han Pedro ganska ordentligt och måste fundera på hur han ska kunna göra
Pedro glad igen.
Speltid: 24 min. Målgrupp: 3-8 år. Utförande: endast DVD.

Lotta från Uppfinnarbyn
Lotta är en livlig tjejhund som bor i en liten by vid havet där invånarna har en ovanlig hobby. De
uppfinner saker och allehanda mojänger och uppfinnartävlingen är årets stora händelse! Tecknad film
om fantasi, filosofi och mod. Filmen tar på ett enkelt sätt upp viktiga frågor och blir ett lättsamt och
humoristiskt underlag till diskussioner om vänskap, föräldraskap och teknikens möjligheter och faror.
Speltid: 81 min. Målgrupp: 3-9 år. Utförande: endast DVD.
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Shooms otroliga resa
Lilla ugglan Shoom kommer till världen precis
som en storm välter trädet hon bor i men sina
uggleföräldrar och sitt ofödda syskon som
fortfarande är ett ägg. I stormen kommer den lilla
ugglefamiljen ifrån varandra och Shoom står
plötsligt ensam med sitt okläckta syskon. Hon
måste hitta sina föräldrar! Nu börjar en
spännande resa genom den vildvuxna tropiska
skogen där både snälla och farliga djur bor. Men ingenting kan stoppa Shoom. Hon är fast besluten att
hitta en förälder även om det råkar vara är en alligator!
Speltid: 26 min. Målgrupp: 4-9. Utförande: Strömmande.

Hurra! Land i sikte
Noaks ark driver planlöst omkring på öppet hav
utan land i sikte. Matförråden sinar och freden
mellan djuren på båten är hotad. När olyckan är
framme och de bästa vännerna Finny och Leah
faller överbord, spolas de rakt in i ett galet
äventyr som inkluderar hemliga öar, mystiska
varelser och brinnande vulkaner. Kommer de
busiga hjältarna att klara sig helskinnade
tillbaka? Och finns arken ens kvar? I barnfilmen ”Hurra! Land i sikte” får olika arter lära sig att samsas.
En sedelärande saga som varvar action med slapstick. Originaltitel: Ooops! The Adventure Continues.
Speltid: 85 min. Målgrupp: 5-12 år. Utförande: Strömmande.

Ballerinan och uppfinnaren
Felicia är en föräldralös flicka med en passion i
livet: att dansa! Tillsammans med kamraten
Victor, som har planer på att bli en stor
uppfinnare, kommer hon på en makalös plan för
att fly från barnhemmet och ge sig ut på äventyr
mot Paris - en stad fylld av ljus och med
Eiffeltornet under uppbyggnad. Men för Felicia
har äventyret bara börjat. Nu måste hon kämpa
som aldrig förr för att visa att hon har vad som behövs för att bli prima ballerina på Operan i Paris. Ett
helt underbart animerat äventyr för hela familjen, om att aldrig ge upp sina drömmar! Originaltitel:
Ballerina.
Speltid: 85 min. Målgrupp: 5-12 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 fler temablad på vår hemsida
www.regionvarmland.se/mediecenter
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Trubbel
Hunden Trubbel är född med ett gyllene ben i
munnen och får allt han vill ha. Men när hans
ägare dör, jagas Trubbel bort av familjen. Men
snart visar det sig att de inte kan ärva något utan
honom. Under tiden har den glada fyrbenta
vännen hamnat i ett galet äventyr i staden med
vilda hundar, sjungande ekorrar och en arg
pizzabagare. Så småningom tar den talangfulla
sångaren Zoe hand om Trubbel tills baronessans barn spårar upp honom. Kommer Trubbel att välja
sitt nya liv eller hans gamla och rika liv i slottet med de giriga barnen? Trubbel har en hel del
gemensamt med de senaste årens andra animerade filmer med husdjur i huvudrollerna, men till
skillnad från mycket annat är tempot inte hysteriskt. Det finns pauser att vila i, en handling att leva sig
in i och som inte bara består av lösryckta kaos staplade på varandra. Dessutom: hundar som slår sig,
fisskämt, synkront dansande ekorrar och hjärtevärmande mys. Uthärdligt för vuxna, lagom trevligt för
barn. Originaltitel: Trouble.
Speltid: 87 min. Målgrupp: från 5 år. Utförande: Strömmande.

Tottori! Sommaren vi blev superhjältar
Vega och hennes lillasyster Billie är på fjälltur
med sin pappa i den norska vildmarken. Plötsligt
händer en olycka. Deras pappa faller ner i en
bergsskreva och skadar sig. Nu hänger det på
Vega och Billie att hämta hjälp. Vägen är allt
annat än spikrak och fylld av vilda djur och farliga
hinder. En och annan vuxen korsar deras väg
men ingen tycks kunna hjälpa dem. De inser att
de måste hjälpa pappa på egen hand. De två systrarna uppbringar all sin kraft för att inte vara rädda
och när det verkligen gäller upptäcker de sina egna superkrafter. Originaltitel: Tottori!- Sommeren vi
var alene.
Speltid: 78 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Mitt liv som Zucchini
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. Originaltitel: Ma vie de Courgette.
Speltid: 66 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande
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Latte Igelkott och den magiska vattenstenen
Följ med till Hemskogens underbara värld,
befolkad av listiga och snälla djur; Latte Igelkott,
Ekorren Tjum och många andra. I skogen råder
torka men det sägs att det finns en magisk
vattensten i björnarnas rike... Latte är en ovanligt
stöddig liten igelkott och ger sig av ensam för att
hämta stenen. Men för att komma dit måste Latte
ta sig genom lodjurens och vargarnas riken. Och
om hon lyckas ta sig dit, hur skall hon då kunna röva bort vattenstenen från björnarnas borg? Filmen
bygger på Sebastian Lybecks bok ”Latte Igelkott och vattenstenen”, en finlandssvensk klassiker som
kom ut första gången år 1956. Boken har översatts och älskats sedan dess, inte minst i Tyskland där
den blivit en storfavorit för flera generationer.
Speltid: 78 min. Målgrupp: 6-10 år. Utförande: Strömmande.

Victor och Josefine
I kloakerna under en värld av stora björnar lever
den lilla musen Josefine i musvärlden med alla
andra möss. Bland mössen hatar man björnar
(men samlar på bebisbjörnarnas mjölktänder!).
När Josefine möter den hungriga björnen Victor
uppstår en osannolik vänskap. Att vara vän med
en björn visar sig dock inte vara helt
problemfritt... Bygger på böckerna om Victor och
Josefine (Ernest et Celestine) av Gabrielle Vincent.
Speltid: 81 min. Målgrupp: 6-10 år. Utförande: Strömmande.

Drottningens corgi
Rex är en nöjd corgi, han lever ett liv i lyx i sitt
hem på Buckingham Palace. Trots stenhård
konkurrens från de tre andra hundarna på slottet
har han vunnit drottningens hjärta. Men hans
självsäkra stil kan vara irriterande och under en
middag med USA:s president råkar han orsaka
en ytterst olämplig diplomatisk situation som får
honom att skämmas. När en av de andra
hundarna avslöjar att det var Rex fel, så hamnar han på Londons gator och möter stadens alla faror.
Men hur kan han lösa problemet och få komma tillbaka till sitt älskade hem? Med hjälp av kärlek från
nya vänner så finner han styrkan att kämpa och se farorna i vitögat… Animerad belgisk komedi om
brittisk kunglig hund och Trumps hund. The Queen's Corgi.
Speltid: 81 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande.
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Ella Bella bingo
Påhittiga Ella Bella bor i Soltoppen-höghusen
med sin pappa och har alltid något kul på gång,
Bästisen Henrik, farbror Johansson och hans
nyfikna höns, äventyrliga Gunhild, tvillingarna
Lisa och Lotta och den fjärtande hunden Daisy är
hennes vänner. Ella Bella och Henrik leker alltid
ihop. Han har aldrig varit på cirkus. Ella-Bella vill
därför ordna en egen med alla vänner. Men
Johnny, en cool storstadskille flyttar in i grannhuset. Han har en häftig cykel och Henrik blir
imponerad. Ella Bella blir rädd att förlora Henrik och vill att han väljer mellan henne och Johnny. Men
när Henrik förstår det rymmer han hemifrån. För att hitta honom tar Ella Bella hjälp av sin
uppfinningsrikedom. Johnny vill också hjälpa till och barnen förstår att vänskap blir större när den
delas.
Speltid: 80 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande.

Bäst i Sverige
Fantasifulle och egensinnige Marcello är liten, snabbkäftad och kaxig. Egenskaper som inte alltid
uppskattas i skolan och Marcellos tillvaro utanför den färgstarka svensk-italienska familjen blir ofta
hård och ensam. En dag börjar en ny flicka i klassen, Fatima, som är skärpt och stark. Mötet med
henne ger Marcello mod att stå på sig och kämpa för sina egna drömmar i stället för att försöka leva
upp till föräldrarnas ideal.
Speltid: 88 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: endast DVD.

Den bästa sommaren
Annika och Mårten, två 11-åriga fosterbarn ska tillbringa sommaren 1958 i Molkom. De tas emot av
begravningsentreprenören Yngve. Barnen tror att mannens tvära och buttra sätt beror på att han inte
har någon fru. Skolfröken vore nog en lämplig kandidat...Ulf Malmros varma och dråpliga historia om
vänskap och spirande kärlek mellan barn och vuxna.
Speltid: 93 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: endast DVD.

Ice Age
En historia om en lurvig mammut, en osocial sengångare och en
bråkig sabeltandad tiger. Tillsammans ger de sig ut på ett farofyllt
äventyr för att återlämna en bebis som kommit bort från sin familj. En
ny spännande värld väntar dessa oförglömliga karaktärer som
motsägelsefullt nog blir vänner under det häftigaste äventyret
någonsin.
Speltid: 87 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: endast DVD.
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Hugo och Josefin
Josefin är en liten flicka som bor i en stor prästgård.
Hon har ingen att leka med så en dag rymmer hon
hemifrån. Josefin träffar Hugo som bor långt inne i den
djupa skogen. Hugo kan "allting" och Josefin beundrar
honom mycket. De blir goda vänner och upplever
många spännande äventyr tillsammans... Bygger på
en bok av Maria Gripe.

Speltid: 82 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: endast DVD.

Glaslandet
Jas pappa är lastbilschaufför och är ofta iväg på
jobb. En dag när Jas är ensam hemma hittar han
en flicka och en äldre kvinna i familjens lada. De
ser märkliga ut och det verkar som att de inte kan
återvända till sitt hem djupt inne i skogen. Vad är
det egentligen som gjort dem så vettskrämda?
Jas dras in i ett spännande och mystiskt äventyr
när han bestämmer sig för att ta reda på vad som
egentligen pågår. Originaltitel: Landet af glas.
Speltid: 88 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande.

Skriet från vildmarken – The call of the wild
Bygger på den älskade historien om Buck, en
godhjärtad hund vars liv vänds upp och ned när
han plötsligt tvingas flytta från tryggheten i
Kalifornien till Alaskas vildmarker. Som
nykomling bland slädhundarna får Buck uppleva
sitt livs äventyr innan han till slut finner sitt sanna
kall.
Speltid: 95 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: endast DVD.

TALBÖCKER!
Har du elever i behov av särskilt stöd?
Du kan avgiftsfritt låna skönlitterära talböcker på usb från Mediecenter.
Vi har alla böcker du hittar hos Legimus. Läs mer på vår hemsida –
http://www.regionvarmland.se/mediecenter/talbocker/
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Pojken och klockan
Här får vi träffa en modig och bestämd pojke som vågar sig på det omöjliga - att ta sig till hans
föräldrars stuga, högt uppe i bergen, mitt i vintern i den djupa snön för att hämta en av hans familjs
mest ädla ägodelar. Men innan han beger sig ut måste han först hjälpa sin familj att överleva en
ekonomisk kris och rädda sin älskade get. Kommer han att klara sig tillbaka till byn? Baserad på
Schweiz mest berömda bok efter Heidi. (tal: schweizertyska) Originaltitel: Schellen-Ursli.
Speltid: 100 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande.

Wonder
Baserat på New York Times-bästsäljaren med
samma namn av R. J. Palacio, berättar
WONDER den oerhört inspirerande och
hjärtevärmande historien om August Pullman, en
pojke med en ansiktsdeformation. August ska
börja femte klass och för första gången gå på en
vanlig grundskola. Hans livsglädje och
personlighet kommer att förändra livet för alla
runt omkring honom. En ödmjuk, berörande och stark berättelse om att hitta sin styrka och välja att
vara snäll.
Speltid: 108 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: endast DVD.

Red Dog – True Blue
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: 99 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Du vet väl att du kan låna robotar hos
Mediecenter Värmland?
Vi har fem olika sorter och lånetiden är max 4 veckor i taget.
Du hittar dom på www.sliplay.se/mediecentervarmland
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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. Filmen är en äventyrsberättelse med inslag av humor, fantasteri och ett allvar som
fångar upp ämnen som könsroller, vänskap och vad skolan lär ut i relation till föräldrars betydelse. Av
bara farten får vi smaka på hur en tydlig franska kan låta! Spaceboy var nominerad till Bästa Barnfilm
på BUFF 2021! Till filmen finns förutom en handledning även ett tematiskt arbetsmaterial från
Rymdstyrelsen.
Speltid: 100 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Face to Face
Reykjavik. Julen närmar sig och 13-åriga
Brynhildhur har mycket i vardagen att glädja sig
åt. Hon har fina och engagerade föräldrar, en
snäll bästis och ligger bra till för att få solorollen
på klasskörens julkonsert. Men Brynhildhur blir
mobbad av klasskamraten Silja och det förstör
allt det fina. Brynhildur kan inte förstå varför Silja
är så elak mot henne och hon försöker ta reda på
hur de kan bli vänner istället. En fin efterfrågad isländsk spelfilm om mobbning och hur en grupp kan
motverka det. Originaltitel: Klukkur um jól
Speltid: 62 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Sanning eller konsekvens
Sommarlovet är över och Nora börjar sexan. Hon
är tolv år och befinner sig i det ömtåliga
gränslandet mellan barn- och tonårsvärlden. Vid
sidan av står Karin, som avviker från de övriga
tjejerna i klassen. Hon blir hårt ansatt av de "tuffa
tjejerna" Fanny och Sabina, men också av Nora.
Nora dras in i en cirkel av intriger och hemligheter
och får allt svårare att välja... Bygger på en bok
av Annika Thor.
Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: endast DVD.
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Rocca förändrar världen
Varje dag är ett nytt äventyr med påhittiga
Rocca, en nutida Pippi Långstrump.
Astronauttjejen Rocca har vuxit upp med sin
pappa på en rymdstation, men när hon ska börja
i skolan måste hon flytta ner till jorden. Efter att
ha räddat ett flygplan från att krascha och en
ekorre från att bli överkörd flyttar hon in i en egen
lägenhet i Hamburg. Med sprudlande nyfikenhet
och optimism lär hon känna Youtube, mobbning och vuxenvärldens absurda regler. Som tur är hon
inte rädd för att ifrågasätta det som känns fel, och visar att det visst är möjligt att förändra världen.
Originaltitel: Rocca verändert die welt.
Speltid: 101 min. Målgrupp: 10-14 år. Utförande: Strömmande.

Rum 213
Det är sommarlovet efter sexan. Elvira är 12 och
ska åka på kollo men oroar sig för att inte få
några kompisar. Rummet Elvira och hennes två
rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i har en
vattenskada och de måste byta till rum 213, där
ingen bott på sextio år. Snart börjar oförklarliga
saker hända: Saker försvinner, Bea har läskiga
mardrömmar och ibland vaknar de andra tjejerna
av hennes skrik. När Meja tar foton på Elvira så ersätts Elvira av ett vitt sken. Ett brev med
ålderdomlig handstil leder tjejerna till en gammal dam i ett nedgånget hus. Hon berättar att en flicka
dog på kollot för sextio år sedan, och om en rödhårig flicka i vit klänning som sedan dess smyger runt
i korridorerna på kollot. Bygger på en bok av Ingelin Angerborn.
Speltid: 77 min. Målgrupp: 10-14 år. Utförande: Strömmande.

Tuffa killar
Modulf 11 år blir mobbad av de tuffa killarna i skolan. Men det gör inget tvärtom. Då räddar han andra elever från att bli mobbade. Och han klarar
det. En dag flyttar en ny tjej in i huset intill. Lise, som hon heter, håller inte
riktigt med Modulf om hans teori. Hon tycker faktiskt att det är det dummaste
hon hört. Lise ingriper, skapar totalt kaos i hierarkin, och hamnar själv mitt i
stormens öga. För att hjälpa henne måste Modulf tänka om och göra
någonting åt situationen. På riktigt.
Speltid: 74 min. Målgrupp: från 11 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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Snödrottningen
Filmatisering av H C Andersens saga om en ung flickas resa till en fantastisk värld fylld av legender
och övernaturliga krafter. Berättelsen börjar på ett hotell någonstans i vår höga nord. Gerda driver
hotellet tillsammans med sin far. På hotellet arbetar också en yngling vid namn Kai. En mörk
vinterkväll dyker en oväntad gäst upp i hotellfoajén. En isande vacker kvinna, klädd i päls och
ledsagad av två stora vargar. Bygger på en bok.
Speltid: 180 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: endast DVD.

Stand by me
I en liten stad i Oregon möter vi en grupp vänner
- den känslige Gordie, den tuffe Chris, den
orädde Teddy och fegisen Vern - som drar ut på
äventyr för att hitta liket efter en försvunnen
tonåring. När de stöter ihop med stadens ligister,
som också vill hitta liket, upptäcker grabbarna en
styrka som de inte visste att de hade. Stand By
Me är en ovanlig och mycket intelligent film om
vänskap och de oförglömliga upplevelser som utgör en del av att växa upp. Historien, som är full av
spänning och humor, bygger på Stephen Kings novell "The Body", svensk titel "Höstgärning".
Speltid: 85 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: endast DVD.

Hip hip Hora
Sofie, 13 år, och hennes bästa kompisar Amanda
och Emma ska börja på högstadiet i en ny stor
skola, och är mycket förväntansfulla. Sofie vill bli
omtyckt och drömmer om att bli tillsammans med
någon av skolans coolaste killar. Tjejerna lyckas
bli inbjudna till en fest, men inget blir som
förväntat. Mouse och de andra coola killarna
ignorerar Sofie totalt. Sofie får i sig för mycket
alkohol och blir medvetslös. Killarna tar några förnedrande foton på henne & snart cirkulerar bilderna
över hela skolan och hon får rykte om sig som skolans hora. Amanda och Emma tycker att det börjar
bli jobbigt att umgås med henne. Sofie blir alldeles ensam. Inte blir det bättre av att hennes pappa
arbetar som musiklärare i skolan.
Speltid: 91 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: endast DVD.

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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Radioprogram

Småsagor: Vi är vänner
När Lilly möter Haren och Kopparormen är hon först lite tveksam. Men när Haren ropar Upp med
händerna! är det bara på skoj och så blir de vänner. Tomas von Brömssen läser Eva Lindströms bok.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.

Småsagor: Vitello får en vän
Vitello vill ha en kompis. Men hur får man
egentligen tag på en? I sitt sökande stöter han på
en snorunge som erbjuder sig hjälpa till att leta.
Kim Fupz Aakesons berättelse om vänskap.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande:
Strömmande ljud.

Barnlåtar: Vi är riktigt goda vänner
Det är vi som står kvar när det blåser, det är vi som sträcker fram en hand. Om du nån gång kommer
vilse ska jag leta efter dig, för vi är riktigt goda vänner. En låt för barn om vad det är att vara en verklig
vän, av och med Oscar Danielson.
Speltid: 3 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.

Barnlåtar: Vänner
Vänner, det är dom som frågar hur du mår. Det är dom som saknar dig när du går. Vad är det
egentligen man menar när man säger att man är vänner? En låt för barn av och med Oscar
Danielson.
Speltid: 3 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.
Barnlåtar: Vad firar vi idag?
Vänner, det är de som inte klarar sig utan dig. De som kommer på din fest. Som vill ha dig som gäst.
Vad firar vi idag? Det kan väl göra detsamma. Jo, bara tårtan smakar bra. Vi kan ju fira varandra. En
låt för barn med Oscar Danielson och Emma Nordenstam.
Speltid: 3 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.
Barnlåtar: Min bästa vän
Min bästa vän har en bästa vän, och den vännen det är jag. Min bästa vän har en bästa vän, och de
träffas varje dag.
Speltid: 1 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.
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Tripp, trapp, träd: Bästa vänner
Reine Brynolfsson läser Anne Kalmerings berättelse Bästa vänner. Baura Magnusdottir pratar med
Emelina om att vara vänner.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.

Småsagor: En stjärna vid namn Ajax
Hunden Ajax och pojken Johan är vänner. Vänner som bjuder varandra på korv och jagar fjärilar och
flugor tills en dag då Ajax inte finns kvar längre. Johan rider ut i världsrymden för att leta rätt på sin
vän Ajax. Ulf Stark läser sin egen berättelse om vänskap, sorg, saknad och hopp.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-9 år. Utförande: Strömmande ljud.

Hårda ord
Vad får man säga till en kompis och hur talar
vuxna till varandra? I tv visas program där
deltagarna blir förolämpade, utskällda och
utröstade. Får man verkligen göra så? Hur
känns det när någon talar till oss med så hårda
ord? Ett program för lågstadiet som berör barns
värdegrund och värderingar i förhållande till
kamrater.
Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande ljud.

Kärleken
Barn i lågstadiet berättar och samtalar om sina
tankar och upplevelser kring kärleken. Om
förälskelser, om lycka och olycka, avundsjuka
och djup vänskap. Vad är skillnaden mellan att
vara vän och att vara kär? Vad svarar man när
någon frågar chans eller när någon vill att man
ska pussas? Och hur är det att inte ha varit kär,
men att älska sina hamstrar eller en katt som inte
längre finns? Programmen inspirerar till att lyssna på andra barns tankar och till att fundera kring
värdegrund.
Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande ljud.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Snöret, fågeln och jag
Det här är berättelsen om Selma som har en fågel som pickar inuti henne. Den säger att hon är dålig
och konstig. Det är därför hon inte har en bästis. Men nu är det sommar och Selma är på landet hos
mormor och morfar och där spelar inte det så stor roll. En dag träffar Selma en flicka med keps som
ser cool ut. Det är Snöret. Berättelsen om Selma handlar om att förstå sitt eget värde och om annat
som hör livet till. Shima Niavarani läser Ellen Karlssons barnbok.
Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande ljud.

Kompisvecka med Farzad
Farzad funderar och filosoferar tillsammans med
barn över frågor som rör livet. Om vänskap,
orättvisa, döden, vad som är lögn eller sanning,
om grupptryck och varför man är den man är.
Stora som små frågor, men alla handlar de om
vår värdegrund.
Speltid: 10x6 min. Målgrupp: 6-9 år.
Utförande: Strömmande ljud.

Hugo och Josefin
Josefin har längtat efter att börja skolan hela sommaren. Men allt blir fel redan första dagen. Fröken
ser inte ut som en fröken och när hon ska ropa upp Josefin säger hon Anna Grå - namnet Josefin
hatar. De andra barnen i skolan retar henne. Hon har inte likadana kläder som dom – hon är
annorlunda. Då kommer Hugo till hennes hjälp, de blir vänner och när han är med är det ingen som
ger sig på Josefin. Men en dag kommer inte Hugo till skolan. Jacob Ericksson läser Maria Gripes
klassiska bok.
Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande ljud.

En annan Albin
13-årige Albin är en person som ingen lägger
märke till. Det är som om han är osynlig. Men
plötsligt händer det något som förändrar allt.
Över en natt blir han killen som alla pratar om
och vill vara med. Albin njuter av
uppmärksamheten, men för att behålla den
nyvunna populariteten tvingas han att ta till mer
eller mindre lyckade metoder. En annan Albin
handlar om ensamhet, vänskap och social status och är en dramatisering av en bok av Johan
Unenge.
Speltid: 6x15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande ljud.
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Pussel och spel
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.
Här hittar du dom! Beställ produkterna för påseende på www.sliplay.se/mediecentervarmland eller via
telefon/mail!

Aktivitetskort - Samspel och empati i förskolan
Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller
användas till spontana aktiviteter - du ska kunna "rycka" ett kort och göra en
aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten
levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: Ny grupp &
uppvärmning, Vänskap & samarbete, Känslor, Koncentration, Taktila
övningar/massage samt Avslappning

KRAMbyrån diskutera & respektera
K som i kamratskap, R som i respekt, A som i ansvar, M som i mod, Lika olika, Jag vågar. Diskussions- och reflektionsredskap för yngre elever.
KRAMbyrån hjälper elever att prova egna argument, öva sig på att ta
ställning och själva reflektera över händelser omkring dem. Samtala i
grupp. Få en trygghet och säkerhet i gruppen. Få eleverna att använda och
förstå värdegrundsorden, trygghet, respekt, lika värde, ansvar,
arbetsglädje ... 66 kort, med tryck på båda sidor. (A7-byrån i papp
medföljer ej vid lån, endast vid köp från leverantören)

Våga tycka!
Förlåt! Ett litet ord som kan vara svårt att säga, men betyder så
mycket! Skapa en trygg stämning i klassen. Få eleverna att Våga
tycka! Här hittar ni frågor, funderingar och tankar, med etiska och
moraliska frågeställningar. Kortens frågeställningar skapar många
diskussioner. De flesta frågorna gäller mobbning. Om något hänt i
klassen, kan det vara bra att diskutera utifrån frågan på ett kort.
Korten tar upp viktiga frågor som vi alla behöver diskutera någon
gång i månaden. Hur behandlar vi varandra? Det finns också
egenskapsord att arbeta med. Ni kan t.ex. rangordna, i gruppen, vilka egenskaper en bra kompis ska
ha. Hemlig kompis, vem var din hemliga kompis i veckan? Innehåller: 60 kort och lärarhandledning.
(Trälåda medföljer ej vid lån, endast vid köp från leverantören!)
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Språkträning – så gör vi i skolan!
Så gör vi i skolan är ett brädspel där man på ett enkelt och lekfullt sätt
tar upp regler som finns i skolan för att alla ska komma överens bättre.
Eleven matchar bilder med oönskat beteende med bilder med önskat
beteende. Bilderna är indelade i 4 olika kategorier från klassrummet,
matsalen, lekplatsen och skolan. Brädspelet ger möjlighet till samtal
och stärker och utökar ordförrådet. Relevant för gruppdiskussioner
kring hur man har det i skolan, hur vi vill vara mot varandra och vad
som är accepterat och inte.

Snackis 2
"Säger du oftast vad du tycker?" Snackis 2 är ett spel där
livskunskaper prioriteras. Genom detta spel kan
handledaren på ett lätt och naturligt sätt engagera elever
i samtal och resonemang som rör deras vardag och
samtidigt ge ett utökat emotionellt ordförråd. Under en
spelomgång kommer deltagarna sinsemellan fram till
bl.a. vilka normer som gäller eller vilket beteende som är
störande för andra, detta utan att någon behöver ha rätt
eller fel. Detta spel, där deltagarna kan interagera med varandra ansikte mot ansikte i meningsfulla
diskussioner, tjänstgör väl som komplement till undervisning i de flesta ämnesområden. Snackis 2
innehåller 99 frågekort med tre svarsalternativ.

Tips på länkar

Kamratposten
En klassisk tidning som även har en webbsida. (https://www.kpwebben.se/)
Friends
Friends är en icke-vinstdrivande organisation och uppdraget är att stoppa mobbning och
diskriminering. De utbildar och stöder skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.
(https://friends.se/)
UMO
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om
sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. På UMO.se kan du få kunskap
om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan
får svar på dina frågor eller få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv. (https://www.umo.se/)
BRIS – Barns Rätt i samhället
En webbplats för både barn och unga samt även för vuxna. Här finns möjlighet att läsa inlägg i forum
eller själv göra anonyma inlägg ang frågor inom bl a vänskap och kärlek. (https://www.bris.se)
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