
Tips på program för förskolan 
 
 
Du är bäst 
Att vara kompisar är roligt. Men det kan också vara svårt ibland. Hur gör man för att bli vänner igen när man 
har bråkat? Barn i femårsåldern berättar om sina bästa kompisar, hur de har löst problem som dykt upp i deras 
vänskap, om vad som gör dem lika och olika och vad det är som gör deras vänskap så speciell. 
Du hittar serien här 
 
Barr och Pinne räddar världen Lärarhandledning 
Ta hand om miljön, låt den va grön! De två hjältarna Barr och Pinne räddar världen från farligt skräp och lär sig 
samtidigt om kompostering, kretslopp, allemansrätt, sopsortering och återvinning. Serien tar fasta på hjältedåd 
i vardagen. Barr och Pinne räddar papperskorgen från batterier, komposten från badbyxor och sjön från 
glasspapper. De får hjälp av den virriga allvetaren Stickan att ta reda på vart skräpet egentligen ska och varför. 
Kontentan levereras i en sammanfattande dikt. 
Du hittar serien här 
 
Doki    
Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras 
nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar 
med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frågorna kan till exempel handla om 
ifall det finns drakar, om det går att jonglera i rymden eller hur silke tillverkas. 
Du hittar serien här  
 
Grej och Mojäng Lärarhandledning   
Visa de allra yngsta att det går att hitta lösningar på tekniska utmaningar i vardagen! Saga Grej försöker hitta på 
intressanta klurigheter till grannen Bengt Mojäng. I husets källare bor två prinsessor som hör vilka problem som 
Saga och Bengt brottas med, och med enkla tekniska experiment visar de hur problemen kan lösas. Från sin 
plats under diskhon ger en skäggagam oss historiska översikter över människans tekniska landvinningar. Men 
hur går det för Saga och Bengt - kan de lösa problemen? 
Du hittar serien här 
 
Tiggy testar  Lärarhandledning 
Tiggy är nyfiken på hur saker fungerar. Varför flyter isbitar? Hur bildas en regnbåge? Och varför bubblar läsken? 
Tillsammans med Beppe utför hon häpnadsväckande experiment. Finns även på teckenspråk.  
Du hittar serien här 
 
Katten, musen, tiotusen   
Säsong 1. En busig mus vill leka med en katt som mycket hellre vill sova. Musen tänker på ett tal eller en form, 
men katten verkar inte vilja gissa trots alla ledtrådar han får. Musen berättar sagor där talet eller formen på 
något sätt har en framträdande roll. I programmen ingår också animationer och inslag där barn utför olika 
tester och experiment som har med matematik i vardagen att göra.  
Du hittar serien här 
Säsong 2. Nya mattelekar med katten och musen! Katten hänger inte alltid med vad musen pratar om och vilka 
matteord den är ute efter. Ledtrådarna är många och fantasifulla. Här finns animationer, lek med kända 
barnsånger, identifikation med barn som leker och rymdvarelser som sorterar och grejar. Kan det hjälpa katten 
att förstå musens mattebegrepp?  
Du hittar serien här 
 
Bästa bokstaven   
Bokstävernas ljud är vägen in till ordens värld. Här får varje bokstav ett eget program där den får sola sig i 
uppmärksamhet. Vi får höra hur den låter, luktar och ser ut och varför just den bokstaven är så fantastiskt 
speciell. Den bästa bokstaven helt enkelt! Med bokstavslekar och Kenneth Anderssons illustrationer är det ett 
roligt, lekfullt och kravlöst sätt att närma sig skriftspråkets magiska värld. 
Du hittar serien här 
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Ordburken    
Bläckfisken Orvar presenterar små animerade berättelser ur sin burk, Ordburken. I burken bor det några 
invånare som t ex apelsinen, undulaten och bananen. Berättelserna är skapade av förskolebarn under övningar 
med burken och dess innevånare. Övningarna är i sin tur hämtade ur boken Ord på burk av Annika Thisner.  
Du hittar serien här 

 
Spelfilmer 
 
Snögubben    
En tecknad film baserad på Raymond Briggs bok med samma namn. Lille James bygger under en hel dag en 
snögubbe hemma på gården. När han på kvällen går och lägger sig är han så uppspelt av sin snögubbe så han 
har svårt att somna. Mitt i natten smyger han ut på gården och ser sin snögubbe som nu är livs levande. Det är 
början till deras spännande äventyr.  
Du hittar filmen här 
 
Victor och Josefine Filmhandledning  
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... Filmen bygger på böckerna om Victor och Josefine (Ernest och Celestine) av Gabrielle Vincent. 
Du hittar filmen här 
 
 
Nyheter 
 

 
Djurvännerna  Filmhandledning  
En trilogi 3 x 12 minuter av Eva Lindström. 
I En Fågeldag följer vi fågelbarnens äventyrliga promenad bort från hemmet, från ljus morgon till mörk natt. 
I Jag rymmer! har det lilla fåret bestämt sig för att lämna sin flock. 
I Min vän Lage möter vi ugglan Lage som lämnat sitt hem i den mörka skogen för att bli storstadsuggla 
Du hittar filmen här 
 
Tänk om  Filmhandledning           
En animerad film för den allra yngsta publiken. Följ med i berättelserna om djurliv, busliv och om att få vara 
nära. En kärleksförklaring till relationen mellan liten och stor och till lusten att ge sig ut på fantasifulla, 
fantastiska äventyr. Baserad på Lena Sjöbergs August-nominerade barnbok. 
Du hittar filmen här 
 
 
Ett, två, tre... Tyra!  
Vad händer om det plötsligt dyker upp ett djur på förskolan? Ett djur som behöver lite hjälp och sällskap men 
som råkar vara väldigt stort. Dinosaurien Tyra vill gå på förskolan och leka med alla de andra barnen. Men vem 
vet vilka matematiska svårigheter och kaos som en dinosaurie kan åstadkomma på förskolan? 
Du hittar serien här  
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