
 

 

 

 

Efter årets väldigt annorlunda sommar blir det extra spännande med hösten! Kommer den komma 

tidigt, kommer det fyllas på med vatten som verkligen behövs och kommer löven byta färg som 

vanligt? Lite känns det som vi får en tidig höst, träden har redan börjat byta färg i slutet av augusti. 

Det verkar bli lite bär men hoppas svamparna kommer! I temabladet finns förslag länkade till 

mediekatalogen SLI, med material t ex om allemansrätten, svampar, frukt, bär och hur det blir 

årstider. Måns och Mari, Skrutt, Pinos dagbok, Fel väder och Amanda längtar finns på flera språk – 

välj språk med filtret Talat språk. Längst ner i temabladet finns utbildningsklipp, korta faktafilmer. 

Sök gärna efter mer material i Mediekatalogen SLI.  

  
15 saker du inte visste om svampar 

Allas vår allemansrätt 

Amanda längtar : Hösten finns syntolkad 

Barr och Pinne räddar världen : Allemansrätten 

Bu och Bä får besök 

Bär i skogen - blåbär, hjortron, lingon 

Fel väder : Svamputflykt finns syntolkad och teckenspråkstolkad 

Hösten är här 

Jorden - klimat, växtlighet, årstider 

Måns och Mari från vår till vinter : Om hösten – radioserie i 2 delar 

Pinos dagbok : Pinos år finns syntolkad 

Skrutt samlar höst : Frön 

Skrutt samlar höst : Höstlöv 

Skrutt samlar höst : Lavar 

Skrutt samlar höst : Mossa 

Skrutt samlar höst : Svamp 

UR Samtiden - Hur vet trädet att det är höst? 

Varmt, kallt och mittemellan : Höst 

Vi lär oss om: Frukter - pollinering, kärnfrukter, stenfrukter och bär 

Vi lär oss om: Svampar 

Vi lär oss om: Våra årstider 

Yellowstone - Höst 

Äpplen och äppelträd 

 

Utbildningsklipp 

Våra årstider: Vad är årstider 2 min 

Våra årstider: Höst 3 min 

Svenska högtider – Höst 2 min 

Allemansrätten 4 min 

Temablad Hösten 
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