
UTBILDNINGSKLIPP HÖSTEN 2020

EN
LI

G
T 

LÄ
RO

PL
AN • PEDAGOGISK • FA

K
TA

G
RANSKAD • ANPASSA

D 
• 

KVALITETS

FILM
eduklips.se • info@eduklips.se • 08-545 634 60



eduklips.se • info@eduklips.se • 08-545 634 60

Populära utbildningsklipp våren 2020
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Sedan pandemin startade har vi märkt en starkt ökad 
efterfrågan på bra utbildningsklipp. För vissa av er lä-
rare är det kanske första gången som ni upptäcker 
fördelarna med film, Klippkolls-frågor och digitala quiz 
i undervisningen. Vi är glada att kunna erbjuda bra ut-
bildningsunderlag i speciella tider. 

Eduklips erbjuder ca 350 korta utbildningsklipp – ett 
viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna intro-
ducera, inspirera, förklara eller repetera något, även 
när tiden är knapp. 

Alla våra utbildningsklipp är lätta att hitta i olika söksys-
tem och har en tydlig koppling till den svenska läropla-
nen. De erbjuds med institutionella rättigheter och följer 
reglerna om upphovsrätt.

Eduklips erbjuder flera slags utbildningsklipp:
• Egenproducerade, unika utbildningsklipp.
• Inköpta utbildningsklipp från svenska eller utländska 

producenter, som anpassats efter den svenska läro-
planen.

Alla klipp har bearbetats och anpassats för att passa 
den svenska grundskolans behov.

För prisinformation – kontakta oss.

Eduklips – en del av
Kunskapsmedia Group
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten
Växel: 08-545 634 60
E-post: info@eduklips.se 
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OM LÄROPLANER OCH KUNSKAPSMÅL
Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet är 
viktiga styrdokument. Alla våra utbildningsklipp har 
rekommendationer om hur de kan användas enligt lä-
roplanen för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen.
Detaljerad information om dessa hittar du när du söker 
på respektive utbildningsklipp på www.eduklips.se.

Kunskapsmedia Group producerar och distribue-
rar utbildningsklipp, utbildningsfilmer, spelfilmer och 
dokumentärer till mediacentraler, skolor, företag och 
organisationer. 

Kunskapsmedia Group består av fyra varumär-
ken; Kunskapsmedia, Solfilm Media, ETS Media 
och Eduklips. Tillsammans har vi över 1 100 filmer 

och utbildningsklipp inom de flesta skolämnen för 
grundskola och gymnasium. Alla våra filmer och 
klipp är anpassade för att möta läroplanens riktlin-
jer. Till filmerna finns även studiehandledningar som 
underlättar pedagogernas arbete. Genom inspi-
rerande och lärorika filmer och utbildningsklipp vill 
vi bidra till att öka förståelsen och kunskapen hos 
eleverna samt förbättra och underlätta inlärningen. 

Hundratals pedagogiska utbildningsklipp att streama direkt 
– finns hos AV-mediacentraler med Eduklips-abonnemang
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Pandemier 
Ordet ”pandemi” kommer från grekiskan och betyder ”hela fol-
ket”. I slutet av 2019 upptäcktes infektionssjukdomen covid-19 
som sedan spreds över hela världen, vilket fick enorma konse-
kvenser för miljontals människor.

I det här utbildningsklippet går vi igenom vad som utmärker en 
pandemi. Du får veta mer om kända pandemier som digerdöden, 
spanska sjukan, asiaten, Hongkong-influensan och svininfluen-
san. Du lär dig även begrepp som infodemier, samt vikten av 
trovärdiga källor i tider då falska rykten sprids blixtsnabbt.

Ämne: Samhällskunskap, Biologi, Geografi 
Ålder: Från 13 år (åk 7–9, Gy)
Speltid: 5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991161

Framtidens byggnader:  
Hållbar konstruktionsteknik  
FN har satt upp ett globalt mål (nr 11) som är hållbara städer och 
samhällen. Det innebär att det vi bygger ska uppnå miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet. Men hur bygger man hållbara 
konstruktioner, som ser till dagens behov såväl som till komman-
de generationers?

I det här utbildningsklippet förklarar vi vad hållbar konstruktions-
teknik är och ger exempel på viktiga faktorer, som teknikval, 
materialval, planering och förbrukning.

Ämne: Teknik
Ålder: Från 13 år (åk 7–9, Gy)
Speltid: 5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: CV, Australien
Artikelnr: EDU991128

Framtidens byggnader:  
Burj Khalifa 
Hur bygger man hållbara konstruktioner, som ser till dagens 
behov såväl som till kommande generationers? I det här utbild-
ningsklippet tittar vi närmare på hur en av världens högsta och 
mest innovativa byggnader – Burj Khalifa i Förenade Arabemira-
ten – har konstruerats.

Ämne: Teknik
Ålder: Från 13 år (åk 7–9, Gy)
Speltid: 2.5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: CV, Australien
Artikelnr: EDU991129
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Näringskedjor och näringsvävar
Överallt i naturen finns det olika slags ekosystem. I dessa över-
förs energi mellan levande organismer, genom näringskedjor och 
näringsvävar. Men hur fungerar de – och vad skiljer dem åt?

I det här utbildningsklippet visar vi exempel på näringskedjor och 
näringsvävar, samt tittar närmare på vad producenter, växtkonsu-
menter, predatorer, toppkonsumenter och destruenter är.

Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 3.5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991134

Fossil – ledtrådar till livets utveckling
Vill du veta hur livet på jorden såg ut för länge sedan och få hjälp 
att förstå evolutionen? Då ska du undersöka fossil – förstenade 
rester av döda organismer.

I det här utbildningsklippet går vi igenom vad fossil är och hur de 
bildas. Du lär dig även vad en paleontolog gör, och hur kom-
plicerade processer som kol-14-datering kan användas för att 
undersöka åldern på yngre fossil. 

Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 4.5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991135

Varför firar vi nationaldagen?
Den 6 juni är ett viktigt datum i Sverige – då firar vi vår national-
dag. Det finns flera anledningar till det: Gustav Vasa blev Sveriges 
kung den 6 juni 1523, och vi fick en grundlag den 6 juni 1809 
som blev början på vår moderna demokrati. I utbildningsklippet 
berättar vi varför vi firar, och hur det kommer sig att vi även firar 
den svenska flaggans dag den 6 juni.
Utbildningsklippet är uppdelat i två delar:
• Del 1 berättar om Sveriges nationaldag.
• Del 2 berättar om svenska flaggans dag.

Ämne: Historia
Ålder: Från 7 år (åk 1–6)
Speltid: 4 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991148
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Varför firar vi midsommar?
I slutet av juni firas en av våra mest populära högtider – mid-
sommar. Som med många högtider är firandet en blandning av 
religion, folktro och tradition. 

I utbildningsklippet får du se hur och varför vi firar midsommar, 
med exempel på gamla och nya traditioner. Du får även veta hur 
sommarsolståndet och Johannes Döparen har anknytning till 
högtiden.

Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Historia, 
Religionskunskap
Ålder: Från 7 år (åk 1–6)
Speltid: 5 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991125

Svenska djur: Gråsälen
Gråsälen är den största sälarten i Sverige. Den är väl anpassad 
för sitt liv i kalla vatten och kan dyka ned till ca 100 meters djup. 
Visste du att gråsälen kan samlas i grupper och sjunga så att 
sången hörs på långt håll?

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om gråsälen. Var bor 
den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den 
hand om sina ungar?

Ämne: Biologi
Ålder: Från 6 år (åk F–3)
Speltid: 4.5 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991144

Svenska djur: Igelkotten
Igelkotten har ca 6 000 vassa taggar på ryggen, men magen och 
huvudet är bara skyddade av mjuk päls. Varje vinter går den i 
dvala och sover så djupt att hjärtat slår saktare än normalt.

I det här utbildningsklippet lär du dig mer om igelkotten. Var bor 
den, vad äter den, vad är speciellt med den – och hur tar den 
hand om sina ungar?

Ämne: Biologi
Ålder: Från 6 år (åk F–3)
Speltid: 4 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991145
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Var finns vulkaner?
I grunden är en vulkan bara en spricka i jordskorpan. Det krävs 
speciella förutsättningar för att vulkaner ska bildas – oftast sker 
det vid så kallade plattgränser.

I det här utbildningsklippet går vi igenom tre platser där vulkaner 
brukar bildas. Du lär dig begrepp som litosfärplattor, hetfläck, 
jordskorpa och magma – samt var eldringen finns och vad som 
är speciellt med den.

Ämne: Geografi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 4.5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: CV, Australien
Artikelnr: EDU991136

Hur uppstår vulkanutbrott?
Vulkaner kan se ut på olika vis – och det påverkar deras utbrott. I 
det här utbildningsklippet går vi igenom vad stratovulkaner (skikt-
vulkaner) och sköldvulkaner är samt vad som skiljer dem åt.

I en animerad sekvens får du följa ett vulkanutbrott och se vad 
som händer. Vi förklarar även begrepp som lava, magma och 
pyroklastiskt material.

Ämne: Geografi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 3.5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: CV, Australien
Artikelnr: EDU991137

Lär dig att läsa kartan
En karta är en ritning som visar vad som finns inom ett visst om-
råde – från busslinjerna i en stad till en världskarta! Gemensamt 
för de flesta kartor är att de använder samma slags symboler och 
begrepp. 

I det här utbildningsklippet visar vi hur man läser en karta med 
hjälp av skala, legend och riktning. Filmen passar yngre elever 
och ger dem ökad förståelse för hur man använder en karta för 
att hitta, till exempel vid orientering.

Ämne: Idrott och hälsa, Geografi
Ålder: Från 7 år (åk 1–6)
Speltid: 4.5 minuter 
Tal: Svenska 
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: CV, Australien
Artikelnr: EDU991130
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Snippan och snoppen
Få ord har så många – och laddade! – ord som snippan och 
snoppen. Ändå har de allra flesta människor antingen det ena 
eller det andra.

I det här utbildningsklippet går vi in på detaljer: Hur ser våra kön 
ut? Hur fungerar de? Du får även veta vad utlösning, orgasm och 
könsstympning är – och att det inte finns någon ”mödomshinna”, 
eller går att se att någon haft sex.  

Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 4 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991066

Menscykeln
Det är olika när tjejer får sin första mens. Vissa får den redan som 
10-åring, medan andra kan vara 15–16 år gamla. Men vad är 
egentligen mens och vad händer i kroppen när man får den? Vilka 
slags mensskydd finns det och vad kan vara bra att tänka på?

På tre minuter får du reda på det viktigaste du behöver veta om 
mens.

Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 3 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991067

Vad händer i kroppen under 
puberteten?
Kroppen växer och förändras hela livet, men under puberteten 
händer extra mycket på bara några år. Det är då du blir köns- 
mogen, vilket innebär att du kan få barn.

Det här utbildningsklippet går igenom tio saker som händer 
både tjejkroppar och killkroppar vid puberteten – men som tur är 
brukar inte allt hända på en gång!

Ämne: Biologi
Ålder: Från 10 år (åk 4–9)
Speltid: 4 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991065
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Vad händer med löven på hösten?
På våren är alla löv gröna, men när det blir kallare verkar de flesta 
ändra färg och falla av – varför då? Visste du att egentligen har 
gröna löv andra färger också – det är bara det att de inte syns 
lika mycket på våren och sommaren.

I det här utbildningsklippet får du veta hur det kommer sig att 
många löv ändrar färg när det blir kallare ute. Vi går också ige-
nom begrepp som klorofyll och fotosyntesen. 

Djur som sover på vintern
Visste du att det finns djur som sover under nästan hela vintern? 
De går i dvala eller vintersömn – det gör de för att skydda sig.

I det här utbildningsklippet går vi igenom varför vissa djur sover 
på vintern, och vi berättar mer om skillnaden mellan dvala och 
vintersömn. Du får också se exempel på djur som sover på vin-
tern, som igelkottar och brunbjörnar.

Ämne: Biologi
Ålder: Från 7 år (åk 1–6)
Speltid: 5 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991149

LÄGG BEGREPPET UTBILDNINGSKLIPP PÅ MINNET 
– SÅ HITTAR DU DEM LÄTT NÄR DU SÖKER!

Vad definierar ett utbildningsklipp?
• Korta pedagogiska utbildningsfilmer, ca 3–6 minuter.
• Relevant innehåll för grundskolan.
• Tydliga kopplingar till läroplanens mål.
• Lätta att hitta i olika söksystem – god sökbarhet!

Ämne: Biologi
Ålder: Från 7 år (åk 1–6)
Speltid: 5 minuter 
Tal: Svenska
Text: Svenska 
Produktionsår: 2020
Produktion: Eduklips, Sverige
Artikelnr: EDU991151
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Eduklips erbjuder inte ”bara” viktiga verktyg för att kunna introducera, inspirera,  
förklara eller repetera något när tiden är knapp – vi erbjuder även ett viktigt verktyg 
vid distansundervisning!

Här är några tips till lärare på hur de kan använda utbildningsklipp när eleverna  
arbetar hemifrån.

1 Introducera med utbildningsklipp
Bilder, grafik, berättarröst, musik och effektljud samspelar i filmmediet. Därför går 
det att skapa bra pedagogiska introduktioner till ett ämne, trots att utbildningsklip-
pen bara är 3–6 minuter långa.

2 Inspirera med utbildningsklipp
Film gör att eleven använder flera sinnen samtidigt. Därför ökar inlevelseförmågan 
och förståelsen för saker på ett sätt som text inte alltid kan åstadkomma. Med 
utbildningsklipp väcker du elevens uppmärksamhet, nyfikenhet och intresse.

3 Förklara med utbildningsklipp
I film kan fakta och komplexa sammanhang förenklas med hjälp av grafik, bilder 
och berättarröst. Vid distansundervisning finns ibland moment som av praktiska 
skäl inte kan genomföras – då kan film vara ett alternativ.

4 Repetera med utbildningsklipp
För att kunskap ska fastna behöver vi repetera den. Låt eleverna testa av sina 
kunskaper med quiz-frågorna i vår elevhandledning Klippkoll. Till våra utbildnings-
klipp från 2019 och framåt finns Klippkoll som du och eleverna kan använda  
 – ibland med färdiga quiz-frågor i Kahoot!

5 Utbildningsklipp som inlärningsstöd
För en del elever är det enklare att ta till sig innehållet i en film än en text. Den kor-
ta längden underlättar för elever med inlärningssvårigheter. Filmerna kan ses om 
vid behov. Nyproducerade utbildningsklipp har alltid svensk undertext.

6 Dela utbildningsklippen med dina elever
Elever som skapar egna elevkonton kan logga in och se alla utbildningsklipp som 
du väljer att dela med dem. Samtidigt får de tillgång till våra elevhandledningar 
Klippkoll.
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KOLLKOLL
KlippKlippHANDLEDNING

HANDLEDNINGAR OCH MINILEKTIONER
Sedan vårterminen 2019 hittar du två slags handledningar till de nya klippen! 
I Klippkoll (för elever) finns viktiga begrepp, kontrollfrågor, quizfrågor samt 
uppgifter som ger eleven möjlighet att utforska ämnet vidare.

I vår Handledning ger vi tips och råd till pedagogerna på hur elevunderlaget 
kan användas. Både Klippkoll och Handledning är framtagna i nära sam-
råd med mediepedagoger.

Nytt för 2020 är Eduklips minilektioner - en Grej Of The Day att an-
vändas tillsammans med utvalda utbildningsklipp. Vi har även tagit fram 
en mall för lärare och elever att använda med vilka filmer som helst!  
Du laddar ned mallen från eduklips.se.

QUIZ 
Missa inte våra speciella 

 quiz-frågor, som kan 

användas interaktivt med 

olika gratisappar, som till 

exempel Kahoot!

Handledning 
med tips till 
pedagogerna

Klippkoll för att 
testa eleverna

Minilektion
en Grej Of The Day
att använda tillsam-
mans med klipp

Mini-
LEKTION

GREJ OF THE D
A

Y
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