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Allt om årstiderna 

Fyra avsnitt á 12 minuter
Allt om årstiderna är en spännande fyr-
delad serie om ekorren Ella, som upp-
täcker sin närmiljö. I det här avsnittet 
har våren kommit till Norden, där Ella 
bor. Snön smälter, björnen söker efter 
föda och tjädertuppen sjunger högljutt. 
Men varför har vi fyra årstider? Och hur 
klarar djur och växter av alla förändring-
ar? Det får vi veta i den här filmserien.

Till serien finns en lärarhandledning 
med arbetsblad.

Så gör djur

Tre avsnitt á 8 minuter 
Så gör djur är en spännande serie om 
berguven Ulf, som funderar på mys-
tiska, konstiga och märkliga saker i 
naturen. 

Till serien finns en lärarhandledning 
med arbetsblad.

Djurens föda - om näringskedjan 
och ekosystem

6 minuter
Olika djur äter olika föda på olika sätt. 
Det finns växtätare, rovdjur, allätare och 
asätare. Det här utbildningsklippet går 

Visa film i årskurs F-3
Att använda film i skolan skapar en mer varierad undervisning 
där fler elever har möjlighet att ta till sig kunskap. Varje år fyller vi 
på utbudet med nya filmtitlar. I Mediekatalogen finns över  
18 000 titlar för alla årskurser. Här har vi valt ut våra favoriter 
just för åk F-3. Allt material är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, 
reklamfritt och inköpt med rättigheter som gör att du och dina 
elever får använda filmerna för utbildning och lärande.

NATurorientering!

igenom vad som är speciellt för dem 
och vad som skiljer dem åt. Du får 
också lära dig mer om näringskedjans 
producenter, konsumenter och topp-
konsumenter, samt får en ökad förståel-
se för vad som är ett ekosystem. 
Ett utbildningsklipp som introducerar 
begrepp som växtätare, rovdjur, allätare, 
asätare, näringskedjan och ekosystem!

Astronomi - Planeterna 

Två delar 7 och 12 minuter
Vi ger oss ut på en resa från solen till 
stenplaneterna, vidare till gasjättarna 
och avslutar med isjättarna. Vi jämför 
jorden med de övriga planeterna utifrån 
utseende, storlek, gravitation, hur lång 
tid det tar att rotera ett varv kring sin 
egen axel, hur lång tid det tar för ett 
varv runt solen, och yttemperatur.

Vårt solsystem

4 minuter
Vår planet är en del av solsystemet som 
består av solen, åtta planeter, asteroider, 
kometer, meteorer, månar och mycket 
annat. Det här utbildningsklippet går 
igenom de inre och yttre planeterna i 
vårt solsystem och berättar lite spän-
nande fakta om var och en av dem. Ett 
utbildningsklipp som enkelt och lättbe-
gripligt presenterar vårt solsystem!

LÄRANDE!



Harriet och Charles (Podd)

Två delar á 11 minuter
Detta är berättelsen om sköldpaddan 
Harriet och en man som hette Charles 
Darwin och blev en av världens mest 
kända forskare. De träffades på Galá-
pagosöarna där Charles tankar kring 
evolution väcktes. Harriet och Charles 
reste till England tillsammans. Där skrev 
Charles en bok som skulle påverka 
hela världen. Harriet hann bo i många 
länder och levde tills hon blev 175 år 
gammal.

Nordisk mytologi 
- Skapelsen

10 minuter
Nordisk mytologi är en stor samling be-
rättelser som är väldigt gamla. Berättel-
ser om en värld som styrdes av gudar, 
jättar och människor. 
I den här animerade filmen ska vi lära 
oss om vad Yggdrasil är för något, hur 
de första människorna kom till och var 
de första gudarna och jättarna kom 
ifrån. Vi lär oss skapelsemyten enligt 
gammal nordisk tro.
Till filmen finns en lärarhandledning.

Bibelhistorier: Mose - Egypten och 
de tio plågorna

9 minuter
I det här avsnittet kommer vi att lära 
oss berättelsen om Mose. Hur Mose 
växte upp i Egypten men sedan fick ett 
uppdrag av Gud - att fria alla förslavade 
israeliter som levde i landet. En spän-
nande historia där vi bland annat får se 
hur tio plågor släpps lösa över Egyp-
ten. Hur ska det gå för Mose att befria 
israeliterna?
Till filmen finns en lärarhandledning.

Spåren av Dinosauriernas tid i 
Sverige

14 minuter
Det är svårt att tro det – men dinosau-
rier har vandrat runt i det som nu är 
Sverige. Vi beger oss ungefär 80 miljo-
ner år tillbaka i tiden. Vad är evolution? 
Hur blev dinosaurier fåglar? Hur såg det 
ut i det som nu är Sverige för 80 mil-
joner år sedan? Det får vi svar på i den 
här filmen.
Till filmen finns en lärarhandledning.

Jordens inre och yttre krafter 

14 minuter
Hur gick det till när de svenska fjällen 
skapades? Varför det finns järnmalm 
och guld i Bergslagen och Västerbotten? 
Varför ser djurlivet så annorlunda ut på 
de olika kontinenterna? Har det bott 
dinosaurier i Skåne? 
 Att jorden och Sverige ser ut som de 
gör idag är ingen slump. Det är resul-
tatet av naturens egen process av inre 
och yttre krafter som format vår planet. 
Genom jordbävningar och erosion har 
mineraler och metaller bildats. Genom 
kontinentalplattornas rörelser har konti-
nenter suttit ihop och även skilts åt. Hav 
och bergskedjor skapats och försvunnit. 
Vi har ett jordklot i ständig förändring. 
I den här animerade filmen får vi reda 
på de grundläggande begreppen kring 
plattektonik och kontinentalplattor och 
grunden till hur världen - och det svens-
ka naturlandskapet bildades.

Handledning till filmen finns
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Matematik!

Järnåldern – Människor och forntid

14 minuter
Det är nästan 2 500 år sedan järnål-
dern började. Vi kallar den tiden för 
den äldre järnåldern. Det här var innan 
det ens fanns runor, så det finns inget 
nedskrivet från den tiden. Men gravar 
och boplatser kan berätta om livet. 
Till filmen finns en handledning med 
arbetsmaterial

Upptäck Sverige - Götaland

22 minuter
En översiktsfilm som i korthet berättar 
om Götalands platser, historia, lev-
nadsvillkor, natur och näringar. Vi gör 
korta besök på olika platser i Götaland, 
som Göteborg och Malmö, våra största 
sjöar Vänern och Vättern och Götalands 
slätter. Filmen är byggd på det centrala 
innehållet i lgr11. Den är indelad tydligt 
i kapitel och är tänkt att användas 
tillsammans med de andra filmerna i 
serien - Upptäck Sverige.
Till filmen finns en lärarhandledning 
med arbetsmaterial.

Udda och jämna tal

4 minuter
Matematiken är ett väldigt bra redskap 
för att lösa problem och se mönster. I 
det här utbildningsklippet lär du dig att 
se skillnaden på udda och jämna tal. 
Du får tips på hur du snabbt räknar ut 
om ett tal är udda eller jämnt, och ser 
hur man använder en hundraplatta.

Livet i Mattelandet 

12 avsnitt á 14 minuter
Välkommen till landet där matemati-
ken betyder allt! I Bråktemplet möter 

vi den gamla mästaren Nin Ja, som 
löser invånarnas bråkproblem med sitt 
svärd. I Sifferverkstan jobbar sifferme-
karna Primus och Zero, som lagar och 
tillverkar alla tio siffror och bygger hur 
stora tal som helst. I Räknebageriet 
kämpar bagaren Bullino för att få ihop 
korrekta uträkningar till sina kunder, 
medan stammisen Janis tar varje tillfälle 
i akt att stoppa ett bakverk i munnen. 
Till Geometribanken kommer alla som 
behöver en speciell geometrisk form.

Räkneaporna

30 avsnitt ´a 1 minut
Räkna med räkneaporna från Livet i 
Mattelandet! I varje program får vi se 
aporna göra tre uträkningar. Svaret drö-
jer en aning för att barn i ett klassrum 
ska få chansen att tänka ut det själva. 

I serien används addition och subtrak-
tion samt större än och mindre än, med 
både siffror och antal. Programmen är 
tänkta som start på en mattelektion, 
lämpade från förskoleklass till årskurs 2.

Programmera mera

10 avsnitt á 14 minuter
Lekfull och lustfylld programserie som 
riktar sig till barn i 9-årsåldern som är 
nybörjare inom programmering. I de 
tio avsnitten deltar barn i allt klurigare 
utmaningar som handlar om logiskt 
tänkande, sortering, algoritmer och att 
uppmärksamma mönster och samband. 
Fokus ligger inte på att lära sig skriva 
kod eller programmeringsspråk utan 
på själva tankesättet - något som med 
fördel kan kopplas till flera olika skoläm-
nen! Programledare: Karin Nygårds.



Läsa med

Sju avsnitt á 4 minuter
Läsningen står i centrum. Alla delarna 
har ett lugnt tempo men varierar i 
uttryck och svårighetsgrad. Idén är att 
barnen/eleverna ska läsa texten som 
berättas på textremsan och på så vis öva 
läshastigheten. Serien finns på många 
olika språk.

Livet i Bokstavslandet

16 avsnitt á 14 minuter
ABC-program med sketcher om bokstä-
ver och ord för barn som är på väg att 
knäcka läskoden eller precis har knäckt 
den. Pedagogiska moment fulla av hu-
mor, lekfullhet, kunskap och musik. Lär 
dig allt från att känna igen viss bokstav 
och förstå hur den låter, till att kunna 
känna igen och skapa rim. De självsäkra 
men inte särskilt skickliga ordläkarna 
opererar trasiga ord. Här finns också 
Bokstavsbutiken, Ordförrådet, Bok-
stavsteatern och en polisstation som 
letar efter rim på rymmen. 

Till filmen finns en lärarhandledning.

Tisdagskollen med Farzad (Podd)

6 minuter
I Tisdagskollen är Farzad på jakt efter ny 
och spännande kunskap tillsammans 
med er lyssnare. Därför pratar han varje 
vecka med ett barn som har superkoll 
på något.

Folksagor i världen

Sex avsnitt á 6 minuter
Animerade kortfilmer baserade på ovan-
liga folksagor från hela världen. Filmerna 
riktar sig till F-3 och är ursprungligen 

mik!

producerade för BBC Learning. Sagorna 
ger kännedom om olika länder, kulturer 
och berättartraditioner. Här finns en 
saga om nattens ursprung från Brasilien, 
en indisk historia om en kung som låter 
sig stekas och ätas till frukost varje dag 
i utbyte mot guld, och en berättelse från 
Israel om vikten av personliga val. Andra 
sagor kommer från Irak, Pakistan och 
Nigeria. Serien finns även på engelska.

Tales from around the world - lätt 
engelska

Sex avsnitt á 6 minuter
Animerade kortfilmer baserade på ovan-
liga folksagor från hela världen. Filmerna 
riktar sig till F-3 och är ursprungligen 
producerade för BBC Learning. Sagorna 
ger kännedom om olika länder, kulturer 
och berättartraditioner. Här finns en 
saga om nattens ursprung från Brasilien, 
en indisk historia om en kung som låter 
sig stekas och ätas till frukost varje dag 
i utbyte mot guld, och en berättelse från 
Israel om vikten av personliga val. Andra 
sagor kommer från Irak, Pakistan och 
Nigeria. Serien finns även på svenska.

Hur vet du det? 

Fem avsnitt á 7 minuter
Hur vet man vilka källor som är pålitliga? 
Jenny Josefsson fick sparken från sitt 
jobb på tv eftersom hon aldrig kollade 
några källor. Nu ska hon istället starta 
en vlogg om hundar! Hon ger sig ut i en 
djungel av information för att leta fakta 
till sin vlogg. Till sin hjälp har Jenny sin 
källkritiska och trogna hund Kjell och 
några barn som kallar sig Källkritikerna. 
De dyker upp när nöden är som störst 
med de fem källkritiska superfrågorna. 
Programmen riktar sig till 6-9-åringar.
 

ENGELSKA!

SVENSKA!



mik!

Det finns en lärarhandledning till serien.

Hur tänker du?

Tre avsnitt á 14 minuter
Ayla och barnen umgås och tittar på film 
tillsammans. Filmerna de tittar på hand-
lar om Elin som är 9 år. Elin hamnar i 
olika situationer, som hon sedan fun-
derar över. Ayla och barnen diskuterar 
sedan vad de tycker om dilemman och 
problem man ibland ställs inför, både i 
skolan, hemma och på fritiden. Det kan 
handla om makt, empati, etnicitet, köns-
roller och jämställdhet. Diskussionen är 
öppen och alla kan säga och tycka vad 
de vill.

Lea och skogspiraterna 

Från 5 år. 29 minuter.
När Leas lillebror försvinner i skogen 
måste hon trotsa sin rädsla för skogen 
och bege sig ut för att leta efter honom. 
Hon träffar kapten Bik, en liten masklik-
nande varelse som påstår sig vara 
en skogspirat med en armé på tusen 
pirater. Vik och Dot, de två andra pira-
terna, upprätthåller kaptenens illusion 
om att vara många, genom att förflytta 
sig snabbt när han räknar dem. Lea och 
skogspiraterna är ett roligt äventyr som 
utspelas i den magiska nordiska skogen.

Bajsfilmen

44 minuter
En animerad film fritt efter Pernilla Stal-
felts 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 

SPELFILM!

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? 

Livet enligt Nino

78 minuter
När åttaårige Ninos mamma plötsligt dör 
rasar vardagen samman för hans familj. 
Pappan är oförmögen att ta hand om 
sina barn och Nino och hans storebror 
får klara sig själva, vilket innebär att de 
gör lite som de vill. Nino har en kanin 
som han pratar med. 
Till filmen finns en lärarhandledning.

Mitt liv som Zucchini

66 minuter
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 dess-
utom blir kär…. ja, då kan man faktiskt 
till och med känna sig lycklig. Animerad 
film med manus av Céline Sciamma, fritt 
efter Gilles Paris roman Autobiographie 
d’une courgette. 

Till filmen finns en lärarhandledning.

ENGELSKA!



Face to face

62 minuter
Reykjavik. Julen närmar sig och 13-åriga 
Brynhildhur har mycket i vardagen att 
glädja sig åt. Hon har fina och engage-
rade 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 för-
söker ta reda på hur de kan bli vänner 
istället. En fin efterfrågad isländsk spel-
film från BUFF 2017 om mobbning och 
hur en grupp kan motverka det. Vinnare 
av en Edda Award år 2016: Best Child-
ren’s Programme.

Våra nordiska sagoberättare: Tove 
Jansson 

11 minuter
Mumintrollen är idag världskända och 
omåttligt populära. I den här filmen får vi 
lära oss mer om författaren och konstnä-
ren Tove Jansson, som skapade histo-
rierna om mumintrollen! Vi får veta mer 
om Toves liv och inte minst om hennes 
populära berättelser om muminfigurerna 
och andra verk.
Det finns handledning till serien

Våra nordiska sagoberättare:  
Torbjörn Egner 

12 minuter
Du har säkert hört sagor som Karius och 
Baktus, Klas Klättermus eller Folk och 
rövare i Kamomilla stad? De är historier 
skrivna av samma person - norska Thor-
björn Egner! I den här filmen ska vi lära 
oss mer om Thorbjörns liv och vad han 
har lämnat efter sig.
Det finns handledning till serien

Tuffa killar

79 minuter
Modulf, 11 år tror att han är en super-
hjälte. I själva verket är han både ensam 
och utsatt. Men det gör inget - tvärtom. 
Om han tar stryk så räddar han ju andra 
elever från att bli mobbade och är med 
egna ögon sett en riktig superhjälte. En 
dag flyttar en ny tjej in i huset intill, Lise. 
Hon 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 ham-
nar själv mitt i stormens öga. För att hjäl-
pa henne måste Modulf tänka om och 
göra någonting åt situationen, på riktigt! 
Tuffa killar är en film om mobbning och 
om betydelsen av vänskap för att kunna 
stå emot grupptryck, förändra hierarkier 
och hur man kan skapa en trygg miljö 
för alla elever på en skola.
Norskt tal och svensk text.
Handledning finns till filmen

Bram med myror i brallan

83 minuter
Bram är en livlig sexåring som inte kan 
sitta still. Han tycker att det mesta är 
intressant men han kan inte koncen-
trera sig på bara en sak. När han blir 
stor tänker han bli uppfinnare och han 
har en särskild bok där han samlar på 
ord. Bram är mycket förväntansfull över 
att få börja skolan men han blir snabbt 
besviken. Det mesta går ut på att sitta 
still och följa regler, två saker som Bram 
inte alls gillar. Brams föräldrar frågar sig 
hur mycket deras son kan anpassa sig 
utan att bli väldigt olycklig. Bram med 
myror i brallorna väcker diskussioner 
kring att vara sig själv och att vi alla är 
olika och behöver olika saker. Filmen är 
från Nederländerna och är dubbad med 
svenskt tal.
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