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FILMER SOM BYGGER PÅ BÖCKER! 
 

 
 
 

Detta temablad innehåller spelfilmer som bygger på böcker.  

Du lånar/strömmar allt material avgiftsfritt från Mediecenter Värmland! 

Filmerna är direktlänkade till SLI – ctrl-klicka på titeln och strömma/beställ!  

  



2 

2023-02-24 

 

 

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! 

  

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
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf


3 

 

Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det 

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

 

FILMERNA PRESENTERAS I BOKSTAVSORDNING. 

De strömmande filmerna startar du direkt via länken – ctrl-klicka på titeln! 

DVD-filmerna beställer du via samma länk för leverans till skolan. 

OBS! DVD-filmer märkta ”SWF” i titeln får bara lånas av förskolor och skolor. 

 

A Christmas Carol 

Dickens klassiska julsaga om Ebenezer Scrooge. Julen är bara "strunt och humbug" för Scrooge. Han 

är en girigbuk, vars enda strävan är ekonomisk framgång, och det har gjort honom till en bitter och 

ensam gammal man. Men en julafton får han besök av andarna från förgångna, nuvarande och 

framtida jular. Det lär honom att till slut öppna sitt hjärta för julens sinnelag och för den glädje som 

vänner och familj innebär. Engelskt tal, svensk text. Finns även otextad. 

Speltid: 60 min. Målgrupp: från 10 år Utförande: Strömmande. 

 

Afrikas drottning 

En film baserad på en novell av C.S. Forester. 

En alkoholiserad skeppare och en missionerande 

ungmö färdas på den illa medfarna ångbåten 

Afrikas drottning. Resan går nedför en afrikansk 

flod under första världskriget. Färden blir snabbt 

outhärdlig för dem båda på grund av hotet från 

tyskarna, den osunda tropiska miljön och 

varandras sällskap. Kan de använda "Afrikas 

drottning" för att attackera tyskarnas krigsskepp? Katharine Hepburn Oscarsnominerades för sin 

rolltolkning och Humphrey Bogart belönades med en Oscar för bästa manliga huvudroll. Originaltitel: 

The African Queen. 

Speltid: 105 min. Målgrupp: från 13 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/products/687493-a-christmas-carol
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/687500-a-christmas-carol-otextad
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/701741-afrikas-drottning
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Alice i Underlandet (SWF) 

Äventyr, Fantasy. Livet kommer snart att överraskande förändras för 

19-åriga Alice Kingsley. En dag i trädgården följer hon efter en kanin 

och när han försvinner in i sitt kaninhål tittar Alice in där och faller. Hon 

faller länge och efter det så är ingenting sig likt. Vad Alice inte vet är att 

hon varit i Underlandet en gång förut som barn, men hon har inget 

minne av den händelsen. Vad som helst verkar kunna hända i det 

fantastiska Underlandet. Här möter hon nu en uppsjö av annorlunda 

och speciella invånare, som Hattmakaren, Filurkatten, den storrökande 

larven Absalom, den obehagliga Vita Drottningen och hennes 

ondskefulla äldre syster Hjärter Dam, den griniga härskarinnan av 

Underlandet. Tim Burtons film berättar en helt ny historia, men baserar 

sig på Lewis Carrolls klassiska sagor Alice i Underlandet och Alice i 

Spegellandet. Rekommenderad från 12 år. Originaltitel: Alice in Wonderland. 

Speltid: 108 min. Målgrupp: från 12 år Utförande: DVD 

 

Alla utlänningar har fördragna gardiner 

I Osloförorten Romsås möter vi 15-åriga Mariana 

som försöker hantera familjerelationer, skolan, 

vänner och saknaden av hennes bror som åkt till 

krigets Afghanistan. Och inte minst försöker hon 

hantera den stora kärleken, Ali2, som går i 

klassen över henne. En tonsäker skildring av 

vänskap, kärlek och att gå sin egen väg och som 

fångar hur det är att vara ung i Norge och i 

världen idag. Filmen bygger på Maria Navarro Skarangers uppmärksammade debutroman med 

samma namn. Filmen vann pris för bästa ungdomsfilm på BUFF 2021. Originaltitel: Alle utlendinger 

har lukka gardiner. 

Speltid: 96 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande.  

 

Anne Franks dagbok 

Drama. Historien om Anne Frank har berättats 

många gånger, först och främst naturligtvis av 

henne själv, genom hennes världsberömda 

dagbok. Filmen visar ett närgående porträtt av 

den judiska flickan. Vi följer händelserna som 

tvingade henne och hennes familj att gömma sig 

och vi följer hur Anna delar sina tankar med sin 

imaginära vänninna "Kitty". Genom Annes 

vardagshändelser förnimmmer vi den konstanta pressen från den nazistiska terrorn. 

Speltid: 4x30 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775587-alice-i-underlandet-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775587-alice-i-underlandet-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/975728-alla-utlanningar-har-fordragna-gardiner
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?q=anne%20franks%20dagbok&supplier=pw
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?q=anne%20franks%20dagbok&supplier=pw
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Att döda ett barn 

Drama. Dagerman fick i uppdrag av 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

i uppdrag att skriva en avskräckande berättelse i 

kampen mot trafikolyckor. Det resulterade i denna 

starka historia om en liten pojke som en idyllisk 

sommardag blir påkörd av en bil. För 

filmatiseringen står  Stellan Skarsgård och Björne 

Larsson. Berättare är Stellan Skarsgård. Bygger 

på en novell av Stig Dagerman.  

Speltid: 8 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Bajsfilmen 

En animerad film fritt efter Pernilla Stalfelts 

underfundiga och filosofiska böcker om livet, 

kärlek, hår, döden, skräck och bajs. Rikard Wolff 

är berättaren och Mia Skäringer och Klara 

Zimmergren ger röst till huvudkaraktärerna 

Dolores och Gunellen. Dolores och Gunellen är 

väldigt olika. Ändå är de bästa vänner och bor 

tillsammans. En dag bestämmer sig Gunellen för 

att resa ut i världen. Dolores vill inte vara kvar ensam, så för att Gunellen ska stanna kvar berättar allt 

hon vet om hår och bajs, döden, livet och kärleken. Men allt det här kanske bara gör Gunellen ännu 

mer nyfiken på att resa ut i världen? 

Speltid: 45 min. Målgrupp: förskola- åk 2 Utförande: Strömmande. 

 

Barna Hedenhös: Bosätter sig i Sverige/Upptäcker Amerika 

Familjefilm, Animerad. Innehåller två filmer.  Inlandsisen har hunnit en 

bit upp i Sverige, djur och människor kommer vandrande nerifrån 

Europa. Familjen Hedenhös är bland de första. Det är pappa Ben, 

mamma Knota, flickan Flisa och gossen Sten. Med sig har de urhunden 

Urax, kossan Mura och sina leksaker.1. Familjen Hedenhös bosätter 

sig i Sverige, lever grottliv, grundar Stockholmen och reser till Egypten. 

2. Barna Hedenhös upptäcker Amerika, besöker indianer, flyger i luften 

med världens första atomdrivna flygmaskin och återvänder till Sverige 

igen. Bygger på böcker av Bertil Almqvist.  

Speltid: 120 min. Målgrupp: 3-9 år Utförande: DVD. 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779084-att-doda-ett-barn
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779084-att-doda-ett-barn
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779236-bajsfilmen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775719-barna-hedenhos-bosatter-sig-i-sverigeupptacker-amerika
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775719-barna-hedenhos-bosatter-sig-i-sverigeupptacker-amerika
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Beautiful Boy 

Den framgångsrike journalisten David har alltid försökt ge 

sin älskade son allt han behöver. Men vare sig David 

eller Nics mamma Vicki kan hindra sonen från att börja 

experimentera med crystal meth. När missbruket är ett 

faktum ger sig David och Vicki i kast med något av det 

svåraste föräldrar kan utsättas för. Hur ska de nå fram till 

sin son, och kommer de att lyckas besegra den demon 

som tagit över honom både fysiskt och psykiskt? Filmen 

är en blandning av de två böckerna: "Beautiful Boy" av fadern David Sheff och "Tweak: Growing up on 

methamphetamines" av sonen Nic Sheff.  

Speltid: 115 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

Billy Elliot (SWF) 

Drama. Utspelar sig i skuggan av den stora gruvstrejken 1984 i en liten 

stad i England. Billys mor är död och fadern och brodern har bara 

förakt till övers för "tramsigheter" som balett. Varje lördag går Billy och 

tränar boxning och i samma lokal går flickorna och tränar balett för Mrs. 

Wilkinson. Han blir alltmer fascinerad av dansen. Nu måste han 

övertyga sin familj om hur viktig dansen är för honom. Mrs. Wilkinsson 

hjälper honom med privatlektioner för att Billy ska få chansen att pröva 

in till The Royal Ballet School... Bygger på en bok av Melvin Burgess.  

Speltid: 110 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: DVD. 

 

 

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. 

 

Gilla oss på Facebook!  
Där berättar vi om nyheter och  

tipsar om aktuella filmer!  

www.facebook.com/MediecenterVarmland  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865098-beautiful-boy
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751123-billy-elliot-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751123-billy-elliot-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/990045-historien-om-bodri
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Brunnsgrävarens dotter 

Romantik, drama. Patricia Amoretti är dotter till stadens brunngrävare och hans ögonsten i livet. Men 

när hon nyss fyllt 18 år visar det sig att hon väntar barn med rikemanssonen Jacques, som tvingats ut 

i kriget innan han fått reda på att han ska bli pappa. Arton år, ogift, gravid och utan en man som kan ta 

på sig faderskapet står Patricia ensam i världen - då Jacques familj inte vill ha någonting att göra med 

en enkel brunngrävares dotter. Brunnsgrävarens dotter är den romantiska och vackra filmatiseringen 

av Marcel Pagnols klassiska franska mästerverk i de vackraste lantliga miljöer som Avignon kan 

uppbringa. Allt till fantastisk musik av den Oscarnominerade kompositören Alexandre Desplat.Bygger 

på en bok av Marcel Pagnol. Originaltitel: La fille du puisatier. 

Speltid: 105 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

Bröderna Lejonhjärta (SWF) 

Familjefilm, Fantasy. Karl och Jonatan är två 

bröder som efter ett kort liv på jorden återförenas 

i landet Nangijala - sagornas och lägereldarnas 

land. Karl (Skorpan) och Jonatan badar och 

fiskar i Körsbärsdalen, där dom bor i sitt lilla vita 

hus. Men den onde riddaren Tengil och hans 

drake Katla sprider skräck i paradiset. Karl och 

Jonatan tar upp striden och blir de modiga 

bröderna Lejonhjärta. Bygger på en bok av Astrid Lindgren. 

Speltid: 108 min. Målgrupp: 9-11 år Utförande: DVD. 

 

David Copperfields äventyr och iakttagelser 

Lil5la föräldralösa David har ett gott hjärta och 

äventyrslust. Under uppväxten genomlever han 

fattigdom, överdåd, grymhet och sann kärlek. 

Trots en bra start i livet har David oturen att bli 

utsparkad av sin styvfar och möter en besk 

engelsk verklighet kring 1850. Först i en 

tvivelaktig internatskola, sedan en rå exploatering 

i en flaskfabrik. Särlingar och knasbollar, onda 

och goda kantar Davids väg genom livet. Här tar sig regissören Armando Iannucci an Charles Dickens 

berättelse från det viktorianska London och skapar en kvick och spänstig nytolkning av klassikern. 

Hyllad filmatisering av Dickens roman (följetong) David Copperfield 1849-50. Rekommenderas från 15 

år. Originaltitel: The Personal History of David Copperfield. 

Speltid: 119 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

De dimhöljda bergens gorillor (SWF) 

Drama. Dian Fossey lämnade hela sitt trygga liv bakom sig och flyttade till en värld hon aldrig tidigare 

sett. Hon riskerade sitt liv för att rädda Afrikas utrotningshotade bergsgorillor. Bygger på en bok av 

Dian Fossey. Originaltitel: Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey. 

Speltid: 128 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: DVD. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778289-brunnsgravarens-dotter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778289-brunnsgravarens-dotter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751060-broderna-lejonhjarta-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751060-broderna-lejonhjarta-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/943465-david-copperfields-aventyr-och-iakttagelser
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751056-de-dimholjda-bergens-gorillor-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751056-de-dimholjda-bergens-gorillor-swf
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De 39 stegen 

Kanadensaren Richard Hannay är på besök i London. Efter en kväll på varieté träffar han Annabella, 

som säger sig vara förföljd av hemliga agenter. Han går med på att hon får gömma sig i hans 

lägenhet, men under natten mördas Annabella. Hannay vill inte bli tagen av polisen för mordet, så han 

bestämmer sig för att fly och själv försöka hitta mördaren. Jakten för honom till de skotska 

högländerna, samtidigt som han jagas av både polisen och spionligan. Under sin färd möter han 

Pamela, som motvilligt dras in i historien. Filmen är regisserad av Alfred Hitchcock och är byggd på 

romanen med samma namn av John Buchan. Originaltitel: The 39 Steps 

Speltid: 86 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

 

 

Den fantastiska räven (SWF) 

Komedi, äventyr, familjefilm, Animerad. Berättelse om den ädle, 

charmige och fantastiske räven som använder sin slughet för att 

överlista de tre elaka bröderna Boggis, Bunce och Bean. Bygger på en 

bok av Roald Dahl. Originaltitel:  Fantastic Mr. Fox. 

Speltid: 83 min. Målgrupp: 13-18 år Utförande: DVD. 

 

 

 

 

Den lille prinsen  

Familjefilm, Äventyr.I historiens mittpunkt står en liten flicka, vars ivrigt 

påhejande mamma förbereder henne inför vuxenvärlden. En dag träffar 

den lilla flickan oväntat sin excentriske och godhjärtade granne, en pilot 

som varit med om många stora äventyr, och planerna förändras. Piloten 

visar flickan en fantastisk ny värld där allt är möjligt, en värld som han 

själv upptäckte för länge sedan tack vare en liten prins. En magisk och 

känslofylld resa börjar och det är nu flickan lär sig vad som egentligen 

är viktigt i livet. Bygger på en bok av Antoine de Saint-Exupéry. Finns 

både i svensk och engelsk version. Originaltitel: Le Petit Prince. 

Speltid: 102 min. Målgrupp: 7-9 år (svensk version) Utförande: Strömmande. 

 

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/ 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/701929-de-39-stegen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775566-den-fantastiska-raven-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775566-den-fantastiska-raven-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?audience=2&minDur=95&q=den%20lille%20prinsen&supplier=swf&type=1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?audience=2&minDur=95&q=den%20lille%20prinsen&supplier=swf&type=1
http://www.legimus.se/
http://www.regionvarmland.se/mediecenter/talbocker/
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Den otroliga vandringen (SWF) 

Familjefilm, äventyr. Hundarna Shadow och Chance samt katten Sassy 

lämnar sitt nya hem i vildmarken för att söka sig tillbaka till barnen som 

är deras hussar och mattar. Färden genom Amerikas otillgängligaste 

vildmark är inte bara lång, den är också spännande och farofylld. För 

att överhuvudtaget överleva måste de uppbringa allt mod de har, samt 

kunna lita på varandra. Bygger på en bok av Sheila Burnford. 

Originaltitel: Homeward Bound: The Incredible Journey 

Speltid: 84 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: DVD. 

 

 

Den röda lyktan 

Den nittonårige Songlian tvingas efter faderns död att gifta sig med den 

mäktiga Chen Zuoqian. Chen har redan tre fruar, som alla kämpar om 

makens gunst. När Songlian blir den yngsta och senaste hustrun 

eskalerar konspirationerna mellan dem. Varje hustru till Chen Zuoqian har 

ett eget hus. Mot aftonen tänds en röd lykta framför det hus han väljer att 

tillbringa natten. Historien utspelar sig i Kina 1920 och bygger på en 

roman skriven av Su Tong. Prisbelönt drama som bland annat 

Oscarsnominerades för Bästa utländska film. Originaltitel: Da hong deng 

long gao gao gua. 

Speltid: 125 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Die Welle/The Wave 

En lärare genomför ett kontroversiellt experiment i sin 

gymnasieklass, med syfte att få eleverna att förstå de 

mörka mekanismerna bakom nazismen och andra 

totalitära krafter. Men det oskyldiga försöket förvandlas 

snabbt till en okontrollerbar rörelse och plötsligt tar våldet 

överhanden. The Wave bygger vidare på en verklig och 

omtalad tragedi som ägde rum i en skolklass i 

Kaliforniern, 1967. Bygger på novellen The Wave av 

Todd Strasser.  

Speltid:98 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

Don Quijote 

Klassiker. Berättelsen om Don Quixada, som genom sina drömmar lever ett liv bland ryttare, vackra 

damer och stora äventyr. Han beslutar sig för att leva ut sina drömmar och tar sig namnet Don Quijote 

av La Mancha. Han sadlar sin gamla trötta häst, erbjuder sin granne, bonden Sancho Panza, att bli 

hans väpnare, och gemensamt drar de ut i världen medan solen går ner vid horisonten. Bygger på en 

bok av Cervates från år 1605.  

Speltid: 180 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751064-den-otroliga-vandringen-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751064-den-otroliga-vandringen-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/701818-den-roda-lyktan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745074-die-welle-the-wave
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745074-die-welle-the-wave
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/753667-don-quijote
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/753667-don-quijote
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Dr. Bird´s advice for sad poets 

James är en psykiskt instabil tonårskille som 

älskar poesi. Han talar ut om sin ångest och 

sociala fobi med Dr. Bird, en imaginär psykolog i 

skepnaden av en duva. Med hjälp av Sophie 

försöker han hitta sin försvunna syster, som 

lämnat hela hans familj i ett trauma. En 

humoristisk och fantasifullt berättad film med söt 

gymnasial kärlekshistoria och psykisk ohälsa-perspektiv. Bygger på en bok av Evan Rosko. Lämplig 

för: från 14 år. 

Speltid: 109 min. Målgrupp: från 14 år Utförande: Strömmande 

 

 

 

Draktränaren (SWF) 

Familjefilm, Animerad. Här kombineras eldsprutande action, storslagna 

äventyr och skratt till en fängslande och ovanlig historia. Hicke är en 

ung viking som trotsar traditionen när han blir vän med en av sina 

värsta fiender - en vildsint drake som han kallar Tandlöse. Tillsammans 

tvingas detta omaka par att kämpa mot alla odds för att rädda sina 

världar. Bygger på en bok av Cressida Cowell. Originaltitel: How to 

Train Your Dragon. 

Speltid: 98 min. Målgrupp: från 9 år Utförande: DVD. 

 

 

Du gör mig galen 

Pat, en före detta lärare har precis släppts ut från den psykiatriska 

anstalten där han suttit efter att ha försökt slå ihjäl sin frus älskare. Nu 

tvingas han flytta hem till sina föräldrar och gör allt han kan för 

återförenas med sin motvilliga ex-fru. På en brokig väg dit möter han 

mystiska Tiffany som har en hel del egna problem. Bygger på en bok av 

Matthew Quick. Rekommenderad från 11 år. Originaltitel: Silver Linings 

Playbook. 

Speltid: 122 min. Målgrupp: från 11 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/products/988642-dr-birds-advice-for-sad-poets
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775569-draktranaren-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775569-draktranaren-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778979-du-gor-mig-galen
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Duktig liten flicka 

Året är 1950 i det av Sovjetunionen ockuperade 

Estland. Stalins terrormaskin ångar på och gör 

vad den kan för 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".  Rekommenderas från 13 år. Originaltitel: The 

Little Comrade. 

Speltid: 98 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Elina – som om jag inte fanns (SWF) 

Drama. Elina, 9 år får börja skolan igen efter en längre tids sjukdom. 

Hon hamnar omedelbart på kollisionskurs med sin nya stränga 

lärarinna. Elina gör uppror och snart är hela skolan och nästan hela det 

lilla samhället införstådda med vad som sker men ingen vågar ställa sig 

på Elinas sida.  Bygger på en bok av Kerstin Johansson i Backe.  

Speltid: 77 min. Målgrupp: från 8 år Utförande: DVD. 

 

 

 

Emil och Griseknoen (SWF) 

Familjefilm. Emil får en tokig ko och han gör egendomliga affärer på auktion i Backkorva. Men det 

märkligaste sker, när Emil räddar livet på en liten gris. Emil tar hand om griseknoen, han lär den sitta 

fint, hoppa högt och många andra konster. Ingen i hela Lönneberga kunde väl drömma om att en liten 

smålandsgris kunde göra något sådant. Bygger på en bok av Astrid Lindgren. .  

Speltid: 92 min. Målgrupp: från 3 år Utförande: DVD. 

Emil i Lönneberga (SWF) 

Familjefilm. Historien om Emil som bodde på 

gården Katthult i Lönneberga socken i Småland 

och gjorde fler hyss än det fanns dagar på året. 

Bygger på en bok av Astrid Lindgren.  

Speltid: 100 min. Målgrupp: från 3 år 

Utförande: DVD. 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865216-duktig-liten-flicka
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/744937-elina-som-om-jag-inte-fanns-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/744937-elina-som-om-jag-inte-fanns-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751074-emil-och-griseknoen-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751074-emil-och-griseknoen-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751077-emil-i-lonneberga-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751077-emil-i-lonneberga-swf
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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. Originaltitel: Desert Flower. 

Speltid: 122 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

En oväntad vänskap 

Komedi, Drama. Driss, en ung kille från förorten 

som precis kommit ut från fängelset, anställs 

genom en händelse som personlig assistent till 

den oförskämt rike, men också mycket ensamme 

aristokraten Phillip som blivit förlamad efter en 

drakflygningsolycka. Driss är till en början väldigt 

tveksam till jobbet och Phillips vänner har starka 

invändningar mot hans val av assistent. Men de 

två har mycket att lära av varandra. Tillsammans upptäcker de nya saker i livet och en oväntad och 

stark vänskap växer fram mellan två individer som på ytan inte verkar ha någonting gemensamt. 

Bygger på en bok av Abdel Sellou. Originaltitel: Intouchables. 

Speltid: 102 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: Strömmande. 

 

En ö i havet 

Drama. Året är 1939. Steffi och hennes syster Nelli kommer till Göteborg som flyktingar. De skickas till 

var sin fiskarfamilj i skärgården. Där ska de stanna till familjen kan återförenas i USA. Men kriget 

bryter ut och det blir allt svårare för föräldrarna att hitta ett land som vill ta emot dem., så de hamnar 

så småningom i läger. Under tiden acklimatiserar sig Steffi och Nelli och lever sina liv i skuggan av 

kriget och med den dubbla oron för föräldrarna och tyskarnas framfart i Norge och Danmark. Bygger 

på Annika Thors böcker En ö i havet, Näckrosdammen, Havets djup och Öppet hav.  

Speltid: 240 min. Målgrupp: från 12 år Utförande: DVD. 

 

Gilla oss på Facebook!  
Där berättar vi om nyheter och  

tipsar om aktuella filmer!  

www.facebook.com/MediecenterVarmland  
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/776808-en-blomma-i-afrikas-oken
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/776808-en-blomma-i-afrikas-oken
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864579-en-ovantad-vanskap
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/864579-en-ovantad-vanskap
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753832-en-o-i-havet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753832-en-o-i-havet
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Eva & Adam (SWF) 

Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam 

kommer ny till klassen träffar han Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. 

Eva som just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika för att alla 

killar i världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första 

kärleken. Och inget är så svårt. När Eva och Adam möts i Ryska 

posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske omöjligt. Bygger på 

böckerna av Johan Unenge och Måns Gahrton. Rekommenderad för 

åk 4-6. 

Speltid: 80 min. Målgrupp: 10-12 år Utförande: DVD. 

 

Flugornas herre (1964) 

En grupp studenter blir strandsatta på en ö och skapar ett litet samhälle av jägare och samlare. Med 

tiden börjar rivalitet mellan dem att gro och de gör allt för att överleva. Detta är den första 

filmversionen av den erkända berättelsen baserad på William Goldings bok som togs emot med 

hyllningar från filmpubliken såväl som kritikerna. (Versionen från 1990 finns på DVD - V3506) 

Originaltitel: Lord of the Flies. 

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

 

Flugornas herre (1990) (SWF) 

Äventyr, drama. Äventyrsberättelse. Ett flygplanshaveri tvingar 24 

amerikanska pojkar i åldrarna 8 till 15 år att ta sin tillflykt i en gummiflotte 

till en obebodd ö någonstans nere i Tropikerna. Efter att ha stigit i land 

försöker de två äldsta pojkarna att organisera gruppen. De måste börja 

leta efter mat samt bygga hyddor för att överleva. Men ganska snart 

splittras gruppen i två läger - några stannar kvar hos den förnuftiga och 

ordentlige Ralph medan en del söker sig till den upproriske och 

äventyrslystne Jack. Bygger på en bok av Sir William Golding. 

Originaltitel: Lord of the Flies. 

Speltid: 90 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD. 

 

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. Originaltitel: Tschick. 

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

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/981824-eva-adam-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908642-flugornas-herre
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751058-flugornas-herre-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751058-flugornas-herre-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/934819-goodbye-berlin
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Greven av Monte-Cristo 

Klassiker, Äventyr. Edmund Dantes anländer till hamnen efter en lång 

tid till havs. Nu ska han gifta sig och bli befordrad till kapten på fartyget. 

Men plötsligt rycks han ur armarna på sin älskade. Oskyldigt anklagad 

för konspiration blir han dömd att ruttna på fängelseön If. Cellgrannen 

och geniet Abbe Faria hjälper Dantes att lista ut vem som satt honom i 

fängelse och att lyckas med det omöjliga - att fly! Hämndens stund är 

kommen! Bygger på  Alexander Dumas klassiska bok. Originaltitel: The 

Count of Monte-Cristo 

Speltid: 132 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: DVD. 

 

 

 

Gösta Berlings saga 

Selma Lagerlöfs storslagna berättelse om intriger och kärlek på 

herrgården Ekeby. Den avsatte prästen Gösta Berling blir en ofrivillig 

bricka i maktspelet mellan den kraftfulla majorskan på Ekeby och den 

makthungrige brukspatron Sintram. Bygger på en bok av Selma 

Lagerlöf.  

Speltid: 345 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: DVD. 

 

 

 

 

H is for happiness 

Candice, en 12-årig tjej, har förlorat sin lillasyster 

och försöker få tillbaka glädjen i den 

sorgedrabbade familjen. Inget är sig likt sedan 

systerns död och mammans depression. I skolan 

får hon en ny vän. Tillsammans försöker de med 

gränslös optimism och fantasi få Candice 

mamma och pappa glada igen. H is for 

Happiness är en humoristisk film baserad på 

boken My Life As An Alphabet  

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

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753681-greven-av-monte-cristo
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753681-greven-av-monte-cristo
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775548-gosta-berlings-saga
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775548-gosta-berlings-saga
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932764-h-is-for-happiness
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Herr Pinnemans äventyr 

Familjefilm. Herr Pinneman bor i sitt familjeträd 

med tre små Pinnebarn och Pinnefru så kär. I det 

fina hemmets trädhåla leker barnen fridfullt med 

ekollonbilar. Att gå ut och leka är kul men kan för 

Pinnefamiljen vara farligt. Människor och djur tror 

att de kan göra vad som helst med en 

pinnefamilj! Tryggast för dem alla är att lägga sig 

på marken och se ut som en ointressant pinne. 

Men en sommarmorgon när herr Pinneman ger sig ut för att jogga kommer en hund som tänker: "En 

pinne, en pinne av ek, den passar till min käraste lek". Det blir början på ett långt äventyr för stackars 

herr Pinneman som tur är till slut får hjälp av den snälla jultomten. Bygger på en bok av Julia 

Donaldson och är översatt av Lennart Hellsing. 

Speltid: 27 min. Målgrupp: från 3 år Utförande: Strömmande. 

 

I taket lyser stjärnorna (SWF) 

Drama. Jenna är fjorton år och borde bara behöva oroa 

sig för brösten som aldrig växer, varför hon inte är lika 

populär som Ullis-Knullis och hur hon ska få Sakke snygg 

snygg snygg att bli kär i henne, eller åtminstone upptäcka 

att hon finns. Men hemma hos Jenna finns en jobbig 

mormor och en älskad cancersjuk mamma. Och i Jennas 

ficka ligger en dikt: "Om du dör mamma, då tar jag livet 

av mig"... Bygger på en bok av Johanna Thydell. 

Syntolkad.  

Speltid: 86 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD. 

 

Kejsarn av Portugallien 

Drama. Selma Lagerlöfs klassiska berättelse om faderskärlek över 

allt förnuft. Den fattige torparen Jan i Skrolycka och hans hustru 

Kattrina får sent i livet ett barn, en vacker flicka som döps till 

Klarafina Gulleborg. Hon är Jans stora kärlek och ger mening åt 

hans slitsamma liv. Storbonden på Fallagården, den hotfulle Lars 

Gunnarsson, gör anspråk på torpet och Klarafina tar jobb i 

Stockholm för att kunna friköpa föräldrarnas bostad. Hon blir borta 

väldigt länge och Jan längtar sig sjuk och tröstar sig med 

dagdrömmar. Han förvandlas till Kejsar Johannes av Portugallien 

och håller hov på ångbåtsbryggan, i väntan på sin Kejsarinnas 

återkomst...Bygger på en bok av Selma Lagerlöf.  

 

Speltid: 164 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: DVD. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779650-herr-pinnemans-aventyr
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779650-herr-pinnemans-aventyr
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751728-i-taket-lyser-stjarnorna-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751728-i-taket-lyser-stjarnorna-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753793-kejsarn-av-portugallien
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753793-kejsarn-av-portugallien
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Krakel Spektakel 

Familjefilm. Annabell Olsson är äldre än sju men 

yngre än elva. Hon har tre nyfödda trillingsyskon 

som mest är till besvär och en farmor som 

rymmer ett större äventyr än vad Annabell kan 

ana. På farmors lantställe finns en bok och i 

boken finns ett olöst mysterium, nämligen det om 

trollkarlen som förvandlade sig till ett glas 

lemonad och drack upp sig själv. I mer än 70 år 

har farmor funderat över hur det gick till, och hur trollkarlen kan tänkas kunna trolla tillbaka sig själv. 

Kanske kan Annabell hjälpa farmor att hjälpa trollkarlen och lösa mysteriet. Men var ska hon börja 

leta? Bara farmor vet att allt börjar med en rolig sång, ett tokigt tält och en famn full av fantasi. Filmen 

är baserad på Lennart Hellsings karaktärer och verser om bland andra Krakel Spektakel, Opsis 

Kalopsis och Kusin Vitamin, och på Poul Ströyers illustrationer.  

Speltid: 73 min. Målgrupp: från 3 år Utförande: Strömmande. 

 

Lassie kommer hem 

Lassie och tolvårige Florian är oskiljaktiga. Men 

när familjen flyttar till en ny lägenhet och 

hyresvärden visar sig avsky hundar, får Lassie 

bo hos Greve von Springer istället. En av hans 

anställda är elak mot henne och Lassie flyr. 

Florian och grevens barnbarn Priscilla beger sig 

förkrossade ut för att leta efter Lassie och ett 

äventyr fullt av hjältedåd tar sin början. Kommer 

de bästa vännerna någonsin att återförenas? Lassie - filmhistoriens mest ikoniska hund - är äntligen 

tillbaka på bio. Denna varma berättelse om vänskapen mellan en pojke och hans collie bygger på 

romanen med samma namn av Eric Knight. Svenskdubbad. Barntillåten. Originaltitel: Lassie - Eine 

abenteuerliche Reise. 

Speltid: 96 min. Målgrupp: från 5 år Utförande: Strömmande. 

 

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. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/698461-krakel-spektakel
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/698461-krakel-spektakel
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988630-lassie-kommer-hem
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/932589-latte-igelkott-och-den-magiska-vattenstenen
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Lill-Zlatan och morbror raring 

Ella är bästa vän med sin morbror Tommy. De 

tycker lika om allt och älskar att hitta på kul grejer 

tillsammans. Ella tjatar om att få bo hos Tommy 

när hennes föräldrar är bortresta. En dag ringer 

det på dörren. Utanför står Steve från Holland 

och Ellas drömvecka förvandlas till en 

mardrömsvecka där hon och hennes kompis Otto 

på olika sätt försöker göra sig av med Steve, 

Tommys nya pojkvän. Bygger på en bok av  Pija Lindenbaum. Lämplig för 5-8 år. 

Speltid: 80 min. Målgrupp: 5-8 år Utförande: Strömmande. 

 

Lotta på Bråkmakargatan (SWF) 

Familjefilm. En dag när Lotta ser sina syskon Jonas och Mia komma 

cyklande, skriker hon: "Jag kan cykla, tänk för att jag kan det ni!" Men 

hur ska man kunna cykla utan cykel? Lotta bestämmer sig för att 

knycka en... Bygger på en bok av Astrid Lindgren.  

Speltid: 87 min. Målgrupp: från 3 år Utförande: DVD. 

 

 

 

 

Madicken på Junibacken (SWF) 

Familjefilm. Madicken menar aldrig att ställa till trubbel, men tänk den 

gången hon ordnade utflykt för sig och lillasyster Lisabet och det 

slutade med hjärnskakning och förskräckelse...Bygger på en bok av 

Astrid Lindgren.  

Speltid: 77 min. Målgrupp: från 3 år Utförande: DVD. 

 

 

 

 

Mary Shelleys Frankenstein (SWF) 

Thriller. Dr. Frankenstein lyckas återskapa en ny människa med hjälp av kroppsdelar från olika avlidna 

människor. Den nya skapelsen får ett hemskt utseende, och då doktorn lyckas få liv i honom blir 

stadsborna förskräckta och utpekar honom som ett monster. Monstret flyr sin väg för att söka efter sin 

far! Bygger på en bok av Mary Shelley, som gavs ut år 1818.  

Speltid: 120 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: DVD. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988637-lill-zlatan-och-morbror-raring
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751073-lotta-pa-brakmakargatan-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751073-lotta-pa-brakmakargatan-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751072-madicken-pa-junibacken-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751072-madicken-pa-junibacken-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775589-mary-shelleys-frankenstein-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775589-mary-shelleys-frankenstein-swf
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Matilda (SWF) 

Familjefilm, komedi. Baserad på Roald Dahls 

rövarhistoria, om flickan som kan behålla båda 

fötterna på jorden, samtidigt som hon upphäver 

jordens dragningskraft för en massa andra saker. 

Matilda är en intelligent flicka, men när man ser 

på hennes föräldrar, frågar man sig vem hon har 

fått det ifrån. Då de efter mycket tjat uppfyller 

hennes önskan att få börja skolan, sänder de 

henne till Crunchern Hall, en gräslig anstalt som leds av en riktig häxa...Bygger på en bok av Roald 

Dahl.  

Speltid: 94 min. Målgrupp: 9-12 år Utförande: DVD. 

 

Mio min Mio (SWF) 

Familjefilm, drama, Fantasy. Bosse är nio år och bor i Stockholm. 

Hans mamma dog när han var nyfödd. Vem som är Bosses pappa 

har alltid varit ett stort mysterium. Detta mysterium är på väg att 

lösas. För borta i "Landet i fjärran", landet med de förtrollade 

skogarna och gåtfulla grottorna, där är Bosses pappa kung. Nu 

kallas han dit och där väntar det stora äventyret... Bygger på en 

bok av Astrid Lindgren.  

Speltid: 100 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: DVD. 

 

 

 

 

Mitt liv som Zucchini 

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. Originaltitel: l Ma vie de Courgette 

Speltid: 66 min. Målgrupp: 6-9 år Utförande: Strömmande. 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751084-matilda-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751084-matilda-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751071-mio-min-mio-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751071-mio-min-mio-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778737-mitt-liv-som-zucchini
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778737-mitt-liv-som-zucchini
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Mr Stink 

Chloe ser Mr Stink varje dag, men hon har aldrig 

pratat med honom. Vilket inte är så konstigt, för 

han är en luffare, och han luktar väldigt illa. Men 

trots lukten visar sig Mr Stink vara en ovanligt bra 

vän, så Chloe bestämmer sig för att låta honom 

bo i familjens trädgårdsskjul. Samtidigt som 

Chloe kämpar för att hålla Mr Stink hemlig från 

sin fina familj - vilket inte är helt lätt, eftersom Mr 

Stink är en ganska krävande gäst - verkar Chloes pappa också ha något att dölja. Och det finns en till 

person med en alldeles enastående hemlighet - Mr Stink själv! Bygger på en bok av David Walliams. .  

Speltid: 60 min. Målgrupp: 10-14 år Utförande: Strömmande. 

 

 

Möss och människor (SWF) 

Klassiker, drama. George och Lennie flackar runt mellan olika ströjobb i 

30-talets Kalifornien. De drömmer om att få ihop pengar till en egen 

gård där de kan leva ett lugnt och fridfullt liv. Lennie är efterbliven, men 

stark som en oxe. Han gillar möss och hundvalpar, men klappar dem så 

hårt att de dör. George och Lennie får jobb på en ranch där ägarens 

son Curly genast börjar trakassera dem. Curlys vackra fru blir 

intresserad av Lennie och George fruktar att det kan få katastrofala 

följder eftersom Lennie gillar att klappa det han tycker är vackert... 

Bygger på en bok av John Steinbeck. Originaltitel: Of Mice and Men 

Speltid: 105 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: DVD. 

 

 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

(Tecknad) 

Bygger på Selma Lagerlöfs klassiska saga som tecknad 

barnfilm.  

Speltid: 82 min. Målgrupp: från 5 år Utförande: 

Strömmande. 

 

 

Nybyggarna (SWF) 

Drama. Karl-Oskar och Kristina har nått fram till Amerika. Vid den vackra sjön Ki-Chi-Saga bygger 

Karl-Oskar sitt hus. Här ska han bosätta sig och här ska hans barn växa upp. Men de får slita hårt 

kämpa för att överleva hårda vintrar, indianer och sin längtan efter "det gamla landet". Bygger på en 

bok av Vilhelm Moberg.  

Speltid: 193 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779188-mr-stink
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779188-mr-stink
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751069-moss-och-manniskor-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751069-moss-och-manniskor-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751139-nils-holgerssons-underbara-resa-genom-sverige-tecknad
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/751139-nils-holgerssons-underbara-resa-genom-sverige-tecknad
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/703240-nybyggarna-del-1-och-2-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/703240-nybyggarna-del-1-och-2-swf
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Odd är ett ägg 

Odd har ett problem, hans huvud är ett ägg. Han 

kan bara drömma om att spela fotboll, klättra i 

träd eller överhuvudtaget leka med andra barn. 

Tills han blir huvudstupa kär i det mycket 

levnadsglada och orädda biet Gun. Men henne 

har han så roligt att han helt glömmer bort sitt 

ömtåliga huvud. Bygger på en bok av Lisa 

Aisato. 

Speltid: 12 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: Strömmande. 

 

Oliver Twist (SWF) 

Klassiker, drama. Charles Dickens odödliga klassiker om den unge, 

föräldralöse Oliver Twist i 1800-talets London, väcks än en gång till liv, i 

Oscarsbelönade Roman Polanskis regi! Oliver rymmer till London efter 

en hemsk barndom på ett fattighus på landsbygden. Här blir han snart 

medlem i ett gäng av gatpojkar, som leds av den girige, men innerst 

inne veke, Mr. Fagin. Men när så Oliver blir anklagad för ett brott han 

inte begått, sätts stenen i rullning! Bygger på en bok av Charles 

Dickens  

Speltid: 124 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: DVD. 

 

 

Ondskan (SWF) 

Drama. Erik lever i ondskans och våldets grepp både i hemmet och på 

skolgården. När han relegerats från skolan på grund av sitt beteende, 

får han komma till internatskolan Stjärnsberg. Det är Eriks sista chans 

att studera vidare och bryta med sitt tidigare liv. Men på Stjärnsberg är 

ondskan satt i system, förklädd till vad som kallas "kamratuppfostran". 

Bygger på en bok av Jan Guillou.  

Produktionsår: 2003 Speltid: 114 min. Målgrupp: från 15 år. Utförande: 

DVD. 

Speltid: 114 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: 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/ 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/990046-odd-ar-ett-agg
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/742395-oliver-twist-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/742395-oliver-twist-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751171-ondskan-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751171-ondskan-swf
http://www.legimus.se/
http://www.regionvarmland.se/mediecenter/talbocker/
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Paranoia 

Thriller, Drama. Filmen tar oss med till en värld fylld av girighet och 

bedrägeri som styrs av två mäktiga och hänsynslösa män, som inte 

stoppar för något. Adam Cassidy, en ung man som arbetar på ett stort 

framgångsrikt företag får plötsligt en befordran. Men enbart för att hans 

chef vill att han skall spionera på hans mentor som sitter på hemligheter 

värda miljarder. Adam dras allt djupare in i deras hänsynslösa spel och 

inser snart att hans eget liv är i fara. Bygger på en bok av Joseph 

Finder.  

Speltid: 101 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

 

Pinocchio 

Träsnidaren Geppettos trädocka Pinocchio väcks 

under magiska omständigheter till liv. Den 

godtrogne Pinocchio blir lätt blir vilseledd, vilket 

för honom ut på en äventyrlig resa fylld av 

magiska varelser och fantastiska spektakel bland 

vänner och fiender. Drömmen om att bli en riktig 

pojke kan dock först förverkligas om han en gång 

för alla börjar lyssna till sin far. Med banbrytande 

teknik, häpnadsväckande specialeffekter och fantastiska italienska landskap återskapar Garrone den 

världsberömda sagan om Pinocchio som vi aldrig sett den tidigare. Härligt otäck saga i nygammal 

skepnad!  

Speltid: 125 min. Målgrupp: från 12 år Utförande: Strömmande. 

 

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. 

 

 

Gilla oss på Facebook!  
Där berättar vi om nyheter och  

tipsar om aktuella filmer!  

www.facebook.com/MediecenterVarmland  
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778945-paranoia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778945-paranoia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/975743-pinocchio-2019
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/805924-pojken-och-klockan
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Precious 

Drama. 16-åriga Precious Jones har hela sitt liv varit osynlig. Osynlig för pappan som våldtar henne, 

mamman som slår henne och myndigheterna som bara ser henne som en i raden av Harlems 

förlorade själar. Men när Precious, för andra gången gravid med sin far, möter en beslutsam och 

radikal lärare, väcks viljan att förändra livet. Filimen ger ett budskap om att ingen människa får räknas 

ut, hur dåliga odds man än har att "lyckas". Med ett kraftfullt filmberättande är filmen om Clareece 

Precious Jones en medryckande hyllning till livet, språket, kunskapen och mänsklig gemenskap och 

solidaritet. Bygger på en bok av Sapphire ,"Push".  

Speltid: 105 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

På västfronten intet nytt 

Tyskland 1914. I en fullsatt sal sitter en grupp män och lyssnar på deras ledares tal om äran att slåss 

för sitt land. Med stark, ungdomlig hetta och patriotism längtar de efter att bege sig till fronten och 

delta i det glorifierade kriget. Men de får snabbt erfara att det är långt mellan dikt och verklighet när de 

hamnar mitt i det brinnande infernot. Här finns inga hjältar. Vare sig levande eller döda. Bara döda 

pojkar... Bygger på en bok av E.M. Remarque. Originaltitel: All Quiet on the Western Front. 

Speltid: 123 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: DVD. 

 

Rasmus på luffen (SWF) 

Familjefilm, äventyr. Rasmus bor på ett barnhem 

tillsammans med andra föräldralösa barn. En dag 

rymmer han och redan första morgonen träffar han 

en luffare som han slår följe med, och det blir början 

på en spännande tillvaro för de två..... Bygger på en 

bok av Astrid Lindgren.  

Speltid: 102 min. Målgrupp: från 6 år Utförande: 

DVD. 

 

Rabbit Academy – Uppdrag rädda påsken 

Max har äntligen nått målet. Att bli den första 

stadsharen som går påskhararnas 

mästarutbildning. I påskhararnas skola får Max 

och hans vänner läras sig att hitta sina egna 

superkrafter för att skydda påsken. Men så 

händer det otänkbara. Det gyllene ägg som är 

skolans mest kraftfulla magiska föremål blir helt 

svart. Påsken är hotad! Haren Leo har lurat en 

rävfamilj att stjäla alla påskägg. Det är en elak plan för att sabotera högtiden. Nu måste Max och 

vännerna rädda påsken, men ska de våga lita på räven Ferdinand?Bygger på boken En dag på 

kaninskolan av Albert Sixtus och Fritz Koch-Gota Originaltitel: Die Häschenschule - Der große 

Eierklau. Barntillåten. 

Speltid: 73 min. Målgrupp: från 4 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/775555-precious
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/775555-precious
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753683-pa-vastfronten-intet-nytt
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/753683-pa-vastfronten-intet-nytt
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751089-rasmus-pa-luffen-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751089-rasmus-pa-luffen-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/989181-rabbit-academy-uppdrag-radda-pasken
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Ronja Rövardotter (SWF) 

Familjefilm. När Ronja föddes åskade det hemskt i berg och skog och rövarhövdingen Mattis var vild 

av lycka. Nu skulle Mattis-ätten fortsätta att leva och här fanns ämne till en ny rövarhövding. Samma 

natt fick ärkefienden Borka en son. En dag möts barnen i skogen..... Bygger på en bok av Astrid 

Lindgren.  

Speltid: 140 min. Målgrupp: från 7 år Utförande: DVD. 

 

Rum 213 

Äventyr, Skräck. 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. 

 

Salvation Boulevard 

Komedi. Salvation Boulevard är en vass komedi om den egocentrerade 

pastorn Dan Day, som tvingas ta till ljusskygga metoder för att skydda 

sig och sin kyrka. Pastor Dan Day ser sin kyrka lika mycket som en 

plats för bön som ett affärsimperium. Samtidigt som han håller på att 

bygga den kristna staden City on a Hill tar han sig an den uttalat 

ateistiska professorn Paul Blaylock i en debatt. Men det hela går 

överstyr med ytterst tragiska resultat. Den nyomvända Carl blir vittne till 

det hela och det dröjer inte länge förrän pastor Day inser att han är den 

perfekta syndabocken. Bygger på en bok av Larry Beinhart.  

Speltid: 107 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: Strömmande. 

 

Sanning eller konsekvens 

Drama. 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: från 10 år Utförande: DVD. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/744933-ronja-rovardotter-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/744933-ronja-rovardotter-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?q=rum%20213&supplier=swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?q=rum%20213&supplier=swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/777335-salvation-boulevard
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/777335-salvation-boulevard
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751155-sanning-eller-konsekvens
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751155-sanning-eller-konsekvens
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Skicka vidare (SWF)  

Drama. (Pay it forward) En ung skolgrabb får i 

uppgift, av sin lärare, att se vad han kan göra 

för att förbättra världen. Hans fyndiga lösning 

på problemet sprider sig snabbt och får formen 

av en folkrörelse...Bygger på en bok av 

Catherine Ryan Hyde.  

Speltid: 124 min. Målgrupp: 11-14 år 

Utförande: DVD. 

 

Skämmerskans dotter 

11-åriga Dina Tonerre bor på landet med sin mor, vars övernaturliga 

krafter hon ärvt. De är "skämmerskor". Det vill säga, när de ser 

någon i ögonen kan de kan läsa av folks lögner och alla de 

handlingar som de skäms över att ha gjort. Men för Dina är hennes 

unika förmåga mer en förbannelse än en gåva för ingen vågar vara 

hennes vän. Äventyret börjar när landets älskade fursteson 

Nicodemus anklagas för att ha dödat sin familj. Den unge 

skämmerskan måste nu ta reda på sanningen bakom dådet, vilket 

sänder henne in i en virvel av intriger och förräderi. Bygger på en 

bok av Lene Kaaberböl. Rekommenderas från 11 år. Originaltitel: 

Skammerens datter 

Speltid: 92 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: Strömmande. 

 

Som maskrosfrön 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. Originaltitel: Like Dandelion Dust. 

Speltid: 100 min. Målgrupp: från 11 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/boka/products/751122-skicka-vidare-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751122-skicka-vidare-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/698465-skammerskans-dotter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778307-som-maskrosfron-for-vinden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778307-som-maskrosfron-for-vinden
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Stand by me (SWF) 

Drama. 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: DVD. 

 

 

Svinalängorna (SWF) 

Drama. En gripande, vacker och mörk historia om en ung kvinnas konfrontation med sina minnen från 

en trasslig och dramatisk barndom, om hennes sorg över sin förlorade barndom och kampen om att 

våga går vidare. Bygger på en bok av Susanna Alakoski.  

Speltid: 96 min. Målgrupp: från 15 år Utförande: DVD. 

 

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. 

 

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/boka/products/775721-stand-by-me-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/779051-svinalangorna-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/779051-svinalangorna-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/990050-sa-javla-easy-going
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The Boy in the Dress 

Dennis känner sig annorlunda - han är en vanlig kille som bor i ett 

vanligt hus på en vanlig gata. Han spelar fotboll med sina kompisar och 

bor med sin pappa och bror, men han är frustrerad över den tråkiga grå 

värld han lever i - en värld som aldrig riktigt varit densamma sedan 

hans mamma lämnade dem. Men ibland sker förändringar på de mest 

oväntade platser. I Rajs kiosk kallar modemagasinen på Dennis - kan 

det verkligen vara så att Kate Moss berättar för honom att det är okej 

för killar att gilla Vogue? Med hjälp av Lisa, den coolaste tjejen i skolan, 

utmanar Dennis ödet och skapar sig en helt ny personlighet. Men kan 

pojkar bära klänning? Och vad kommer rektorn, hans pappa och hans 

vänner i fotbollslaget tycka, om de får reda på det? Bygger på en bok 

av David Walliams. På svenska heter boken "Dennis hemlighet".   ".  

Speltid: 61 min. Målgrupp: 10-14 år Utförande: Strömmande. 

 

The giver (SWF) 

Drama, Science Fiction. Jonas bor i ett framtida samhälle där smärta 

och lidande har rensats bort och invånarna genom dagliga injektioner 

avtrubbas till att enbart se en värld i harmoni. Allt är till synes perfekt, 

det finns regler för allt och alla trivs. På Jonas examenskväll, när 

invånarna enligt traditionen blir tilldelad varsitt samhällsuppdrag, får han 

veta att han fått den ärofyllda titeln "minnesbevarare" - den som får 

bära alla minnen från tiden som var innan. I sin nya roll börjar Jonas 

upptäcka en värld långt bort från hans inrutade liv - en värld full av 

kärlek, sorg, färg och känslor - en värld som samhällets ledare har hållit 

hemlig allt för länge, och av fel orsak. Jonas ställs nu inför ett 

livsavgörande val. Ska han hålla tyst och leva ett liv han vet är en lögn, 

eller avslöja vad han vet och riskera att förlora allt? Bygger på boken 

Den utvalde (The Giver) av Lois Lowry.  

Speltid: 93 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: Strömmande. 

 

The Host 

Science Fiction, Thriller. Jorden har invaderats av en annan art som 

raderar människornas minnen och tar över deras kroppar. Det här är 

framtiden och mänskligheten är nästan utrotad. Men människornas 

känslor är starkare än de andra arterna de har tagit över och vissa 

klarar att kämpa emot inifrån. Det finns en grupp fria människor kvar 

som fortfarande kämpar emot, Jared Howe och Melanie Stryder är två 

av dem. Melanie tas över av "Wanderer" - en utomjording som levt på 

många olika planeter. Men Melanies minnen har överlevt tillsammans 

med hennes känslor och hon kämpar emot starkare än någon tidigare 

för att skydda de hon älskar. Det här är början på en annorlunda 

kärlekshistoria.  Bygger på en bok av Stephanie Meyer.  

Speltid: 120 min. Målgrupp: från 11 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779167-the-boy-in-the-dress
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779167-the-boy-in-the-dress
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/643985-the-giver
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/643985-the-giver
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779016-the-host
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/779016-the-host
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The Perks of being a Wallflower (SWF) 

Drama. 15-årige Charlie är en outsider redan innan han börjar gymnasiet. Och livet i ettan gör 

definitivt inte saken lättare! Men när han träffar Sam och Patrick upptäcker Charlie att det ibland är 

bättre att falla helt utanför ramarna än att bara smälta in. För vem vill väl egentligen vara "helt 

normal"? Genom sina vänner Sam och Patrick introduceras han till den komplicerade världen av 

droger, sex och förhållanden. Bygger på en bok av Stephen Chbosky.  

Speltid: 109 min. Målgrupp: från 14 år Utförande: DVD. 

 

Tigrar 

En film om att jaga den stora drömmen. En film 

om fotboll, kärlek och att jaga den stora 

drömmen - med livet som insats. En 

verklighetsbaserad skildring inifrån de stora 

arenorna, de drogfyllda festerna och de snabba 

bilarna. Men också berättelsen om en ung mans 

brinnande besatthet, fångad i en absurd 

fotbollsindustri där allt och alla kan köpas för 

pengar. Snart är det inte längre en kamp om att vinna eller förlora, utan om att överleva.  

Speltid: 119 min. Målgrupp: från 14 år Utförande: Strömmande. 

 

Till vildingarnas land (SWF) 

Familjefilm. Historien om Max, en oregerlig och känslig pojke som känner sig missförstådd och som 

rymmer hemifrån till Vildingarnas Land. Max landar på en ö där han möter mystiska och besynnerliga 

varelser vars känslor är lika vilda och oförutsägbara som deras handlingar. Vildingarna längtar 

desperat efter en ledare som kan guida dem, precis som Max längtar efter ett kungadöme att härska 

över. När Max krönts till kung, lovar han att skapa en plats där alla blir lyckliga. Max upptäcker snart 

att härska över sitt kungadöme inte är så enkelt och hans relationer där visar sig vara mer 

komplicerade än var han trodde från början. Bygger på en bok av Maurice Sendak. Originaltitel:  

Where the Wild Things Are 

Speltid: 96 min. Målgrupp: från 10 år Utförande: DVD. 

 

Trollvinter i Mumindalen 

Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill 

inte gå i ide, han vill undersöka vintern. Snart 

upptäcker han att märkliga varelser går omkring i 

den midvintermörka snön och verkar vänta på en 

märklig och efterlängtad gäst. Gästen kallas för 

Julen och ivriga får Mumintrollen lära sig allt om 

den fantastiska juletiden. Mumintrollen, skapade 

av finska Tove Jansson, älskas av barn och 

vuxna från hela världen. 

Speltid: 80 min. Målgrupp: 2-12 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/778391-the-perks-of-being-a-wallflower-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/778391-the-perks-of-being-a-wallflower-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/977983-tigrar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775564-till-vildingarnas-land-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/775564-till-vildingarnas-land-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745491-trollvinter-i-mumindalen
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Utvandrarna (SWF) 

Drama. Karl-Oskar och Kristina tar det svåra beslutet att lämna det fattiga Småland och utvandra till 

Amerika. Tillsammans med barn och grannar ger de sig iväg mot ett okänt öde i främmande land. 

Många får utstå hårda strapatser, en del når aldrig fram, men de ger inte upp drömmen om det nya 

landet. Bygger på en bok av Vilhelm Moberg.  

Speltid: 182 min. Målgrupp: från 12 år Utförande: DVD. 

 

Var är Anne Frank? 

Kitty är den påhittade vän som Anne talar till i sin 

dagbok som kommer till liv i museet som en gång 

var familjen Franks gömställe. Genom dagboken 

återuppväcks Kittys minnen, för om Kitty lever 

måste det betyda att Anne också lever. Kitty ger 

sig ut på ett sökande som kommer att ta henne 

från dagens Amsterdam och tillbaka till det 

krigshärjade Europa för att hitta sin gamla vän. 

Rekommenderas för: åk 6-9. Originaltitel: Where Is Anne Frank. 

Speltid: 99 min. Målgrupp: 6-9 år Utförande: Strömmande. 

 

Victor och Josefine 

Animerad, Familjefilm. 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 och Celestine) av Gabrielle Vincent. Originaltitel: Ernest 

et Célestine 

Speltid: 81 min. Målgrupp: 6-10 år Utförande: Strömmande. 

 

Du vet väl att du kan låna robotar från Mediecenter!  
Vi har 5 olika robotar du kan låna i fyra veckor - 

Blue-Bot, Sphero, Ozobot, Dash & Dot och Lego WeDo 2.0 
 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/703235-utvandrarna-del-1-och-2-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/703235-utvandrarna-del-1-och-2-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988640-var-ar-anne-frank
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/775678-victor-och-josefine
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/775678-victor-och-josefine
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Wonder (SWF) 

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. Rekommenderas från 10 år. 

Speltid: 108 min. Målgrupp: från 10 år Utförande: DVD. 

 

Ön i fågelgatan 

Drama. 1943. Tolvårige Alex lever med sin far och farbror i det judiska 

gettot i Warsawa. När invånarna deporteras till koncentrationslägren 

lyckas han fly. Under ett par månader lever Alex gömd i gettots ruiner - 

hela tiden med hoppet om att fadern skall komma tillbaka och hämta 

honom. Till slut kan han dock inte motstå frestelsen att smyga sig ut 

från ruinerna....Bygger på en bok av Uri Orlev. Originaltitel:  The Island 

on Bird Street 

Speltid: 111 min. Målgrupp: 11-14 år Utförande: DVD. 

 

 

 

 

 

 

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://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/942415-wonder-swf
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/744490-on-i-fagelgatan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/744490-on-i-fagelgatan
http://www.mediecentervarmland.se/

