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2019-02-04 

 

 

OM MEDIECENTER VÄRMLAND  

Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank! 

Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning, avgiftsfritt välja bland mer än 19.000 

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.  

Vi har även en bokutställning med böcker om digitalt lärande och om kodning och programmering. Du 

hittar mer information på vår hemsida www.mediecentervarmland.se! 

 

 

 

HUR BESTÄLLER JAG? 

Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sli.se/avkarlstad. 

Där kan du söka material utan att vara registrerad/inloggad. Vill du strömma eller beställa material via 

webben måste du skapa ett konto! 

Annars kan du ringa oss på 054-701 10 60 eller skicka en e-post till mcv@regionvarmland.se 

OBS! Dina elever kan också göra konto på sli och strömma själva! (elevinloggning) 

 

Gör så här för att skapa konto: 

Gå till www.sli.se/avkarlstad. Längst upp till höger klickar du på hänglåset och väljer ”skapa konto”. 

Fyll i dina uppgifter. OBS – välj kommun/skola bland de förslag som kommer upp. Du kan inte skriva 

in en egen. Finns inte din arbetsplats med i listan – kontakta oss! 

Klicka på ”gör mig till medlem” när du fyllt i alla fält. 

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! 

Så fort vi godkänt din registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto. 

Dina elever kan också göra egna konton på www.sli.se/avkarlstad och strömma programmen direkt i 

sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..? 

 

  

http://www.sli.se/avkarlstad
mailto:mcv@regionvarmland.se
http://www.sli.se/avkarlstad
http://www.sli.se/avkarlstad
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MATEMATIK: 

0-5 år - TV-program:  

 

U104868-01-06 Ett, två, tre…Tyra! 

Dinosaurien Tyra har rymt från en cirkus och 

börjat på förskolan. Cirkusen letar efter Tyra men 

hon vill inte alls lämna förskolan. Alla barnen 

hjälps åt för att förleda den letande cirkusen. Hur 

låter man som en dinosaurie? Och hur bygger 

man dinosauriespår? Förskolebarnen jobbar hårt 

för att förvirra cirkusarbetarna så de inte hittar 

dinosauriekompisen Tyra. 

Speltid: 6x4 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U100936-01 Matteburkarna 

 Om tolv burkar med olika innehåll som anknyter till talen 0-10 samt en tolfte burk som utgår från 

sången En liten båt blir ofta våt. Hur ser burken ut? Vad kan finnas i? Ska vi öppna och kika? 

Burkarna och dess innehåll undersöks och räknas av 3-4 åringar som sedan hittar på en historia om 

föremålen som omvandlas till en animation. Serien utgår från det pedagogiska materialet som hör till 

boken Matte på burk - en arbetsmetod för förskolan av Annika Thisner. 

Speltid: 26 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U51110-01-10 Katten, musen, tiotusen – säsong 1 

En matematikserie för förskolebarn. Medverkande är en ivrig mus som vill leka och tänker på ett tal 

ibland och en form ibland och en katt som inte verkar vilja gissa trots alla roliga ledtrådar med sagor, 

animationer och barn som gör saker. Men katten kanske inte är riktigt så trött som han verkar. Finns 

även på nordsamiska, finska, spanska, turkiska, sydkurdiska och arabiska. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103337-01-10 Katten, musen, tiotusen – 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. Finns även på nordsamiska, finska, spanska, 

turkiska, sydkurdiska och arabiska. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104868-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u100936-01
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u51110-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103337-01-10
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0-5 år - Radioprogram:  

 

L103753-01-10 Meka med 1,2,3 

Timpani bor i en gammal nedlagd fabrik. En dag knackar den rutiga zebran Schacklin och den 

enpuckliga kamelen Minus på dörren. De har fått sparken från djurparken och försöker komma på hur 

de ska ta sig till Namibia i Afrika. De försöker bland annat ta reda på hur långt det är och hur man kan 

ta sig dit. Kanske genom att tillverka egna pengar att köpa flygbiljetter med? Medan de försöker lösa 

problemet tillsammans med Timpani fikar de och försöker reda ut hur de ska dela kakorna lika. De 

också tittar på natthimlen och undrar hur många stjärnor det finns. 

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: CD & strömmande. 

 

6-9 år – TV-program: 

 

U104223-01-12 Livet i Mattelandet -säsong 1 

Välkommen till landet där matematiken betyder allt! I Bråktemplet möter vi den gamla mästaren Nin 

Ja, som löser invånarnas bråkproblem med sitt svärd. I Sifferverkstan jobbar siffermekarna 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. 12x15 min. DVD & strömmande. Finns även syn- & teckenspråkstolkat. 

Speltid: 12x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Livet i Mattelandet – säsong 2 

Välkommen till landet där matematik betyder allt! 

Möt den självsäkre mattepolisen Inge Räknander 

som löser sina fall med hjälp av Conni Kalkyl, 

den obotlige siffertjuven som bara inte kan låta 

bli att räkna rätt. I Räknebageriet bakar Bullino 

och Kakan färska och korrekta uträkningar 

medan Primus och Deci i Sifferverkstan mekar ihop vilket tal som helst med hjälp av bara tio siffror. 

Säsong 2 bjuder på fyra räknesätt, hundratals räkneapor, mängder av humor och en svängig 

finalshow på avsnittets tema, framförd av Matematikrestaurangens skönsjungande personal. 

Speltid: 12x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104710-01-30 Räkneaporna 

Räkna med Räkneaporna från Livet i Mattelandet! I varje program får vi se aporna göra tre 

uträkningar. Svaret dröjer en aning för att barn i ett klassrum ska få chansen att tänka ut det själva. I 

serien används addition och subtraktion 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. 

Speltid: 30x1 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103753-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104223-01-12
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=%22livet%20i%20mattelandet%22
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104710-01-26
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U101601-01-10 Spagetti, makaroner, hundra miljoner 

Spagetti, makaroner, hundra miljoner riktar sig till förskoleklass och årskurs 1 och är en pedagogisk 

fortsättning av serien "Katten, musen, tiotusen" Spagetti Makaroner är en liten italiensk kvarterskrog 

någonstans i Sverige. Den drivs av servitrisen Bibbi och Kocken som har en förmåga att röra till det 

både i matlagningen och i matematiken. Att gästerna har speciella önskningar gör inte saken lättare. I 

restaurangköket finns också Mattemusen som bor på en hylla vid spisen och har ett och annat att 

göra med lösningen på dagens matematiska problem. Men det förstår varken servitrisen eller kocken. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102189-01-10 Blomma, blad, en miljard 

Matteköping är en fridfull liten stad men under den lugna ytan pågår en maktkamp. Linus Bladh äger 

blomsteraffären, men den går nog inte så bra, för han kan inte räkna. Sirkka Schöön har 

skönhetssalongen, men vill ha mer. Som Kapten Balans och Madame Ungefär utkämpar de 

matematiska superhjältestrider. Här gäller det att räkna rätt, annars tar Madame Ungefär över staden. 

Kapten Balans är den ende som kan stoppa henne och till sin hjälp har han herr Nahas, ett 

matematiskt geni. En serie som visar praktiska matematikstrategier. En del är lätta, andra är svårare, 

men alla fungerar!  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103798-01-10 Matildas mattegåta 

Programmen är tänkta för årskurs 3 som 

lektionsstartare - gåtor utan svar att inleda en 

lektion med. En vanlig dag när Matilda är på väg 

till skolan händer något ovanligt. En mystisk dörr 

öppnar sig och bakom den finns ett magiskt rum. 

Inne i rummet får Matilda en mattegåta - en klurig 

fråga som hon själv grubblat över samma 

morgon. När Matilda inte kan svaret tar hon på 

sig de magiska glasögonen och får då alla ledtrådar hon behöver. När hon kan räkna ut svaret trollas 

hon ut ur det magiska rummet. Men vad som är det rätta svaret får vi inte veta. Det får vi räkna ut 

själva.. De tio programmen har samma ramberättelse men olika mattegåtor. 

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Gilla oss på Facebook! 

Där berättar vi om nyheter och 

tipsar om aktuella filmer! 

www.facebook.com/MediecenterVarmland 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101601-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102189-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103798-01-10
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SAMLEVNAD/LIVSKUNSKAP: 

 

0-5 år – TV-program: 

 

Värsta bästa vänner 

Låna mig ditt öra, lyssna nu noga. Det var en gång en liten stund, en liten stund varje dag när ingen 

vuxen var med, när inga stora kom och störde. När bara de var tillsammans. Viktor gillar att bygga, 

Malin är växternas vän, Silja älskar änglar, Said gillar musik, Sofia är en samlartjej. Tillsammans är de 

värsta bästa vänner. Med hjälp av dockor och dockspelare gestaltas olika dagliga situationer som har 

att göra med vårt förhållande till olikheter. Dockorna representerar olika typer av barn med varierad 

etnisk och social bakgrund. Teman som tas upp är bland annat att bli utfrusen och inte få vara med, 

att bli retad för hur man ser ut, att se hur en kamrat blir utsatt och att se fördelarna med att alla är 

olika. 3 säsonger med 6 program/del. 

Speltid: 18x15 min. Målgrupp: 0-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104861-01-06 Du är bäst 

Hur gör man om man vill göra helt olika saker? 

Går det att kompromissa på något sätt? 

Kompisarna Tyson och Pheniqs berättar om när 

de blev ovänner för att de ville göra olika saker 

och hur de till löste problemet och blev vänner 

igen. 

Speltid: 6x4 min. Målgrupp: förskolan. 

Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102024-01-07 Ugglan och kompisproblemet 

Hur är man en bra kompis? Världens klokaste uggla har en mottagning där han tar emot kunder som 

har kompisproblem. Ugglan är väldigt självgod och när han väl vaknat kommer han alltid med en 

snabb lösning. En lösning som visar sig vara lite konstig - för att inte säga värdelös. För att hitta svaret 

på problemet måste kunden därför tänka efter och själv finna lösningen. Kunderna har alla olika yrken, 

som bagare, clown, fotbollsspelare, tjuv, snickare, uppfinnare och konstnär. Ämnena som tas upp är 

grupptryck, säga förlåt, vara utanför, hålla vad man lovar, inte skylla på andra, stå upp för sin kompis 

och vikten av att inte avbryta varandra. I rollerna: Peter Harrysson som ugglan och Shima Niavarani 

som kunden. 

Speltid: 7x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=v%C3%A4rsta%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4nner!&availonly=true&ursa=false&edty=VIDEOSTREAM
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104861-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102024-01-07
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U100880-01-08 Sura laxar och glada taxar 

Hur känns det i kroppen när man blir riktigt arg? 

Hur går man glatt? Och smittar det när man är 

sur? Barn berättar och gestaltar olika känslor, vi 

bjuds på känslopoesi och hos kompisarna Peppa 

och Björn växlar känslorna snabbt. En dag som 

skulle bli glad blir både arg och ledsen innan den 

äntligen blir glad igen. Serien har utformats med 

ett medvetet genustänkande - både killar och 

tjejer har rätt till alla känslor! 

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101654-01-10 Kimklubben 

Kim och Kim har en klubb för de har samma namn och bor på samma gård. De brukar träffas i 

gårdens växthus och spana på mystiska grannar och lösa oförklarliga gåtor. För det ju är så mycket 

spännande som händer runt omkring dem. Vem har tagit trädgårdskrattan? Vart har rörmokaren tagit 

vägen, och är det verkligen ett gäng farliga jättar som har årsmöte i gårdshuset? Kimklubben hittar 

svar på det mesta. En serie deckargåtor med genusöverraskande svar. 

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

0-5 år – Radioprogram: 

 

 

L102242-01-05 Kånkan 

Vad är en kompis, är det skillnad på killar och 

tjejer, hur blir man glad, vem blir man kär i mest 

och blir vi magiska studsbollar eller änglar när vi 

dör? Kånkan är tjejen som bär på massor av stora 

frågor och för att få svar på dem, så studsar hon 

iväg till femåringarna Aston, Gabriel, Inga och 

Lovisa samt bibliotekarierna Karin och Ylva. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100880-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101654-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102242-01-051654-01-10
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6-9 år – TV-program: 

 

Evas känslokoll 

Känslor är nödvändiga budbärare för vår överlevnad. Vad händer i 

hjärnan när vi känner? Hur påverkas kroppen? Hur kan känslan hjälpa 

eller stjälpa oss? I tio avsnitt förklarar Eva Funck hur våra känslor 

fungerar och varför vi har dom. 2 avsnitt/del.  

V9170 Evas känslokoll – Oro & Intresse 

V9171 Evas känslokoll – Arg & Ledsen 

V9172 Evas känslokoll – Glad & Rädd 

V9173 Evas känslokoll – Skam & Förvåning 

V9174 Evas känslokoll – Avsmak & Empati 

Speltid: 10x12 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

Värsta bästa vänner 

Låna mig ditt öra, lyssna nu noga. Det var en gång en 

liten stund, en liten stund varje dag när ingen vuxen 

var med, när inga stora kom och störde. När bara de 

var tillsammans. Viktor gillar att bygga, Malin är 

växternas vän, Silja älskar änglar, Said gillar musik, 

Sofia är en samlartjej. Tillsammans är de värsta bästa 

vänner. Med hjälp av dockor och dockspelare 

gestaltas olika dagliga situationer som har att göra 

med vårt förhållande till olikheter. Dockorna 

representerar olika typer av barn med varierad etnisk och social bakgrund. Teman som tas upp är 

bland annat att bli utfrusen och inte få vara med, att bli retad för hur man ser ut, att se hur en kamrat 

blir utsatt och att se fördelarna med att alla är olika. 3 säsonger med 6 program/del. 

Speltid: 18x15 min. Målgrupp: 0-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103987-01-03 Hur tänker du? 

Ayla och barnen umgås och tittar på film tillsammans. Filmerna de tittar på handlar om Elin som är 9 

år. Elin hamnar i olika situationer, som hon sedan funderar 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, könsroller och jämställdhet. Diskussionen är öppen och alla 

kan säga och tycka vad de vill. 

Speltid: 3x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=evas%20k%C3%A4nslokoll&availonly=true&ursa=false&supl=CIN
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=v%C3%A4rsta%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4nner!&availonly=true&ursa=false&edty=VIDEOSTREAM
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103987-01-03
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U100880-01-08 Sura laxar och glada taxar 

Hur känns det i kroppen när man blir riktigt arg? Hur går man glatt? Och smittar det när man är sur? 

Barn berättar och gestaltar olika känslor, vi bjuds på känslopoesi och hos kompisarna Peppa och 

Björn växlar känslorna snabbt. En dag som skulle bli glad blir både arg och ledsen innan den äntligen 

blir glad igen. Serien har utformats med ett medvetet genustänkande - både killar och tjejer har rätt till 

alla känslor!  

Speltid: 8x9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U31201-01-05 Klass 3 

Programmen handlar mycket om relationer i klassrummet. Här kommer frågor som mobbning och 

utanförskap upp, men också spirande vänskap och kamratstöd. 

Speltid: 5x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101476-01-09 Vara vänner 

Hur säger man ifrån när någon är dum? Varför är 

vissa människor så rädda för dem som är 

annorlunda? Kan man vara taskig utan att förstå 

det själv? Vi får se berättelser om empati, 

kompisskap och mod - det handlar bland annat 

om att vara ny i klassen, att vara olik sina 

kompisar och att hamna utanför. I berättelserna 

möter vi både mobbningsoffer, förövare och den 

som passivt ser på. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha 

handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Vad händer när vi backar bandet 

och låter alla som är med vara lite schystare, och lite modigare? Finns även syntolkat. 

Speltid: 9x9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102769-01-07 Hotell Kom som du är 

En slå-i-dörrar-fars på temat tolerans! Hotell Kom 

som du är har som affärsidé att välkomna 

människor. Problemet är bara att ägarinnan, fru 

Nott, inte vill ta emot gäster som avviker från 

hennes norm. Och det gör nästan alla. På grund 

av detta står hotellet nu inför konkurs och rivning. 

Hotellets möjliga räddning är praktikanten Hygglo 

som välkomnar gästerna bakom ägarinnans 

rygg. Syftet med serien är att skapa en diskussion om fördomar och intolerans. Vad uppfattar vi som 

olikt? Och hur olika tillåter vi andra människor att vara oss själva? 

Speltid: 7x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100880-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U31201-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101476-01-09
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102769-01-07
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U102191-01-08 Elias och de stora frågorna 

När Elias slutar skolan går han hem till farmor. Hon är en spännande person som gillar att diskutera 

och fantisera, och så är hon en passionerad modellbyggare. Hemma hos farmor finns ett rum dit bara 

utvalda personer har tillträde, Elias är en av få som får vistas där. I rummet finns nämligen farmors 

modellbygge, en värld som ständigt förändras. På vägen hem från skolan händer olika saker som gör 

att Elias och farmor börjar prata om något speciellt. När farmor lägger en blomma på sin pappas grav 

börjar de prata om döden, och när Elias klocka går sönder pratar de om tid. Elias och farmor leker 

sedan med figurerna i modellvärlden. De provar olika tankegångar, genom att låta miniatyrfigurer 

agera dem. Vad händer efter att någon dött, till exempel. Kommer man till himlen? Hur är det i så fall 

där? Men när miniatyrfigurerna får eget liv blir det inte alltid som Elias och farmor tänkt sig. 

Speltid: 8x9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101357-01-05 I min familj 

Familjer kan se ut på väldigt många olika sätt. På temat mångfald berättas här om den icke-normativa 

familjen. Mångfald handlar inte bara om etnisk tillhörighet utan också klass, religion och sexuell 

läggning. Barn har rätt att känna sig normala, även om de är eller lever annorlunda. I varje avsnitt får 

vi träffa ett nytt barn och dennes familj. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U100709-01-10 Rättens riddare 

Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett om man har en eller fyra mammor, går eller rullar fram, 

kommer från Kina eller är tjej. Rättens Riddare rycker ut när någon kränker barns rättigheter. 

Programmen tar upp ämnen som mobbning, religion, homosexualitet och barns rätt till privatliv. Vi får 

bland annat träffa 9-åringarna Kira och Wilma som hittat ett sätt att tackla stressen i vardagen, 7-åriga 

Emelie som tycker att alla barn borde skaffa sig en vuxenkompis och Carl som har fyra mammor. 

Dessutom innehåller serien dramatiseringar som bygger på anmälningar som kommit in till Barn- och 

elevombudet och de olika ombudsmännen mot diskriminering. Programmen är tänkta att användas 

som underlag för diskussion och vidare arbete i ämnen som samhällskunskap och livskunskap och 

när man diskuterar mobbning och likabehandling. Som Rättens Riddare ser vi Hulda Lind 

Jóhannsdóttir.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103325-01-05 Du och jag 

Om att vara nära, i lek och bråk och under helt 

vanliga dagar. I fem små filmer skildras hur det är 

att vara syskon, att ha en riktigt kär vän eller att 

vara bästa kompis med en vuxen. Vi är med på 

utflykter, hemma vid köksbordet och på 

fritidsaktiviteter. Det handlar om längtan, oro, 

avundsjuka och kärlek. Att vara två. 

Speltid: 5x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102191-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101357-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100709-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103325-01-05
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U103297-01-04 Värsta kalaset 

Lina är en rätt vanlig tjej som går i skolan och bor 

med sin mamma och lillebror i ett rätt vanligt 

höghusområde. Av misstag har hon bjudit in hela 

sin klass till ett 10-årskalas. Men kalaset finns 

bara i hennes fantasi. Linas familj har inte har 

råd med sådant. Sara har precis flyttat in i 

lägenheten ovanför Lina och börjat i hennes 

klass. Och nu är hon också bjuden på kalaset 

som inte finns. När Sara får reda på sanningen om kalaset vill hon hjälpa Lina att fixa ett. Lina är helt 

säker på att det inte kommer att funka, men kanske finns det ändå en liten chans? 4x12 min. DVD & 

strömmande 

Speltid: 4x12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

Osynliga sår  

Osynliga sår är en satsning från UR om barns utsatthet och om vikten av att våga berätta om det 

svåra. Serien vill förmedla att barnen inte är ensamma och att det finns hjälp att få. 

TV-serien består av fyra berättelser om barn som genomgår svåra upplevelser. Hur ska man våga 

berätta om det som ingen ser? Och för vem kan man berätta om man varit med om något 

fruktansvärt?  

U100317-01 Mamma blir slagen 

U100317-02 Missbrukande föräldrar 

U100317-03 Att leva gömd 

U101036-01 Föräldrar i fängelse 

Speltid: 4x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Radio:  

L100335-01-05  Flickan, mamman och soporna  

Jane Friedmann läser ur boken av Suzanne Osten. Berättelsen är uppdelad i fem delar där varje 

avsnitt tar upp ett speciellt tema. Agneta Riddersporre som är ansvarig för stödgruppen Trappan i 

Uppsala medverkar och besvarar faktafrågor om psykisk sjukdom. 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

L101059-01-05 Hur överlever man när det allra värsta händer? Nästan alla barn är rädda för att 

förlora en förälder. Över 15 000 barn i Sverige har varit med om det. Vi möter några av dem. 

Tillsammans tecknar vi minnesbilder över den som dött, skriver dikter och målar upp bilden av en 

älskad människa. Så länge någon minns en är man inte helt död. 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103297-01-04
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100317-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100317-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100317-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101036-01
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L100335-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L101059-01-05


12 

6-9 år – Radioprogram: 

 

L105460-01-10 Kompisvecka med Farzad 

Farzad funderar och filosoferar tillsammans med barn över frågor som rör livet. Om vänskap, 

orättvisa, döden, vad som är lögn eller sanning, om grupptryck och varför man är den man är. Stora 

som små frågor, men alla handlar de om vår värdegrund. 

Speltid: 10x6 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L105149-01-05 Börja skolan 

Hur är det att börja skolan? I fem program möter vi fem barn och följer med dem på det stora 

äventyret. Vi hör om deras tankar och funderingar kring skolstarten och livet i skolan. Hur var första 

dagen och hur kändes det i magen på morgonen? Vad vill de lära sig? Hur är det med alla regler och 

får man leka fast man går i skolan? 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L103202-01-07 Hemma hos oss 

Hur är det att ha ett syskon med funktionsnedsättning? Och hur är det att vara det syskonet? Vi träffar 

barn som lever i familjer där minst ett barn har en funktionsnedsättning. Vi tar del av barnens tankar 

om livet, deras drömmar och rädslor. 

Speltid: 7x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L104158-01-05 Hårda ord 

Vad får man säga till en kompis och hur talar 

vuxna till varandra? I tv visas program där 

deltagarna blir förolämpade, utskällda och 

utröstade. Får man verkligen göra så? Hur känns 

det när någon talar till oss med så hårda ord? Ett 

program för lågstadiet som berör barns 

värdegrund och värderingar i förhållande till 

kamrater. 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L102052-01-05 Oroliga Olga 

I en portuppgång någonstans i Sverige väntar oroliga Olga på brevbäraren. Hon vill berätta om sin 

oro, för hon oroar sig nämligen för det mesta: mörker, döden och ensamhet. Vi hör också barn berätta 

om sina rädslor, och de delar även med sig av sina tips på hur man kan känna sig mindre orolig. Olga: 

Malin Jakobsson. Musik: Matti Pohjala. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L105460-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L105149-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103202-01-07
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104158-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102052-01-05
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L51271-01-08 Ingen får veta 

Berättelsen om Johan, sex år som snart ska fylla sju. Han bor med sin mamma och sin lillebror Anton. 

Johan gillar att leka med dockor men får inte vara i dockvrån på fritids. Varken flickorna eller fröken 

låter honom vara där. Han ska hålla till i bollrummet där han kan härja med de andra killarna. I 

födelsedagspresent vill Johan ha en Barbiedocka. Men hur ska han våga önska sig det? Om någon 

får reda på det kommer han att bli retad. När Johans älskade morbror en dag lovar att han inte ska 

köpa några fjantiga tjejsaker åt Johan brister det. Maria Herngrens bok beskriver hur Johan med 

mammas kärleksfulla hjälp lyckas lösa ekvationen att vara kille och leka med dockor 

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

TEKNIK: 

 

0-5 år – TV-program: 

 

 

U102572-01-52 Tiggy testar! 

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. Tiggy testar 

olika fenomen och upptäcker att hon blir trött i 

näsan. Även teckenspråkstolkat. 

Speltid: 52x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103247-01-10 Ellabella får ett brev 

Ellabella får ett meddelande - ett brev, en flaskpost, en röksignal. Det är från en bläckfisk som vill leka, 

en hund på månen, pingviner som vill ha barnvakt och ekorrar som busar på ett tåg. Men hur ska 

Ellabella kunna ta sig till sina nya vänner? För att göra det behöver hon teknik. Serien ger en 

förförståelse för hur människa och teknik utvecklas tillsammans, att människans behov av att testa 

sina gränser och utöka sin räckvidd driver teknikens utveckling. I det här fallet för 4-5-åringar.  

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103784-01-05 Lampornas mat 

Hur får vi energi? Hur får lamporna mat? Att kalla el-energi för mat kommer från en 6-åring, och 

målgruppen är däromkring. Filmerna är en liten introduktion i varifrån el kommer, hur vi fångar kraft i 

kraftverken. Det handlar om vattenkraft, vindkraft, solkraft och kärnkraft. Men ett avsnitt handlar i 

stället om vad det är för slags energi som vi människor behöver, för det är verkligen inte samma sort! 

El-energin är ju livsfarlig. 

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L51271-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102572-01-52
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103247-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103784-01-05
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U101236-01-14 Vi hjälper dig Sixten! 

Välkomna till Sixtens värld. Den ofrivillige trollkarlen Sixten har ställt till det och behöver hjälp. Under 

ledning av programledare Emma Ringbert får två barn ett uppdrag som ska bryta Sixtens förtrollning, 

ett uppdrag som måste lösas ute i naturen. Rolig och smart utomhuspedagogik i form av sagor som 

engagerar. 

Speltid: 14x7 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U100326-01-08 Grej och mojäng 

Saga Grej och Bengt Mojäng är grannar. Saga vill hitta på något med Bengt, men han är alltid så 

upptagen. För att han ska vara med på noterna måste hon hitta på riktigt intressanta klurigheter som 

behöver lösas. 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? 

Speltid: 8x7 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102188-01-10 Nu blir det åka av! 

Tiggy är på väg till sin kompis Fanny Boy. Men 

det är punka på cykeln och hon råkar missa 

bussen. Istället tar hon sig dit med ett annat 

färdmedel under äventyrliga former. Eftersom 

hon är en van resenär och full av självförtroende 

är det ofta hon som kör fordonet. Men är det en 

påhittad historia för att roa Fanny Boy, eller har 

det hänt på riktigt? 10x5 min. Till serien hör 

också 5 radioprogram (L102350- 1-5): Gordon från Cirkuskiosken uppfinner en massa grejer och 

ringer sedan upp sin bästa kompis Tina Thörner för att höra vad hon har att säga om uppfinningarna. 

Tillsammans med Gordon och Tina förs vi in i en transportvärld där vi flyter under vatten, färdas på 

land, snurrar i luften, svävar högt upp i skyn och far ut i rymden. 

Speltid: 10x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Nu kan du låna robotar att använda i din undervisning! 

Intresset för programmering har ökat kraftigt, så därför erbjuder nu 

Mediecenter utlåning av 5 olika robotar, 

Ozobot, Lego WeDo 2, Sphero, Blue-Bot och Dash & Dot. 

Lånetiden är max 4 veckor! 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101236-01-14
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100326-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102188-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102350-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=R00
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6-9 år – TV-program: 

 

 

U104321-01-10 Programmera mera 

Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. 

Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att 

uppmärksamma mönster och samband. Vi vill på ett lustfyllt 

sätt visa och berätta om grunderna i programmering och om tankesätt kring programmering. 

Programledare: Karin Nygårds.Finns även teckenspråkstolkat och syntolkat.  

Speltid: 10x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

Till serien finns även pedagogprogram: 

U105392-01-12 Programmera mera för lärare 

För dig som är pedagog för barn i årskurs 1-4. Du som pedagog får förklaringar till begrepp som har 

med programmering att göra. Du får även konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i 

undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som 

behandlas. Medverkar gör barn från Birgittaskolan i Örebro, Ann-Louise Lindström och Kristofer 

Carlsson. 

Speltid: 12x6 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: DVD & strömmande. 

U104866-01-10 Programmera mera – lektionstips 

Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern. Du som pedagog får konkreta tips på hur du kan 

arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är 

några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Sjöstadsskolan i Stockholm och Karin 

Nygårds.  

Speltid: 10x3 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

Makeriet 

I Makeriet kombineras teknik, kreativitet och slöjd. Programledarna Arantxa Álvares och Erik Rosales 

utforskar teknikens värld med digital slöjd och skapar och uppfinner tillsammans med barnen som 

besöker dem i verkstaden. De använder sig av allt från återvunnet material och gammalt skrot till 

digital teknik. På vägen lär de sig om mekanismerna bakom sina uppfinningar - som till exempel 

elektricitet, hydraulik och sensorer. Här skapar vuxna och barn tillsammans. Utgångspunkten är gör-

det-själv-skapande och Maker-rörelsen. 

Speltid: 8x14 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104321-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U105392-01-12
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104866-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=makeriet&availonly=true&ursa=false&supl=UR


16 

Surfarna 

Surfarna är ett gäng som bor inne i din dator och åker runt på internet i sin digitala farkost. På vägen 

tar de sig an frågor som dyker upp när vi är ute på nätet; Vad är en cookie? Varför är det viktigt att 

vara källkritisk? Och, varför ska man aldrig lämna ut sina lösenord på nätet? Ett minidrama för årskurs 

F-3 på ämnet digital kompetens. Serien är tänkt att ge en grundläggande förståelse för ett antal 

begrepp och fenomen på internet, samt skapa en bild av vilka mekanismer som styr urvalet i 

datorernas sökmotorer. 

Speltid: 8x9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Evas funkarprogram 

En serie program där Eva Funch tar reda på hur saker och ting fungerar. Med hjälp av förstorade 

modeller visar och berättar hon om olika saker i vår omvärld. Eva förklarar 5 saker/del. 

Speltid: 4x65 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

V8088 Del 1: 1: Ström, 2: Vatten och avlopp, 3: Kyla, 4: Lås, 5: TV. 

V8089 Del 2: 1: Filmtricks, 2: Pengar, 3: Mikro, 4: Tyg, 5: Flyg.  

V8090 Del 3: 1: Bilmotor, 2: Väderlek, 3: Digitalkamera, 4: Cykel, 5: Tryckeri. 

V8091 Del 4: 1: Energi, 2: Fartyg, 3: Ljud, 4: Atmosfär, 5: Hushållsmaskiner. 

 

U103791-01-20 Superhemligt 

Vi får följa busgänget Alinde, Signe och Nikki när de 

planerar och gör superhemliga naturvenskapliga bus. 

Ingen går säker när busgänget har bestämt sig för att 

busa. Busgänget drivs av en nyfikenhet kring det 

naturvetenskapliga och i varje program funderar 

busgänget kring frågor kopplat till busen och det 

naturvetenskapliga. Finns även teckenspråkstolkat. 

Speltid: 20x6 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101660-01-10 Mitt liv som grej 

Fanny rensar bland sina småprylar, men en liten grej behöver inte vara någon småsak! Kungar och 

presidenter må ha sina givna platser i historieböckerna, men alla små vardagsprylar i våra hem kan 

förmodligen lära oss mycket mer om oss själva, våra behov och vår historia. Här får vi förklaringen till 

varför vi har vardagliga ting som exempelvis glasögon, plåster, sax och tandborste. När behövdes 

grejen för första gången i historien? Hur blev den till? Vad skulle hända om den inte fanns. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=surfarna&availonly=true&ursa=false&taud=1&pyer=(PYER=2018)
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8088
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8089
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8090
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8091
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103791-01-20
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101660-01-10
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U100428-01-05 Teknikshowen 

Glammig teknikshow som visar hur tekniken kan lösa både stora och små problem!  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U100326-01-08 Grej och mojäng 

Saga Grej och Bengt Mojäng är grannar. Saga vill hitta på något med Bengt, men han är alltid så 

upptagen. För att han ska vara med på noterna måste hon hitta på riktigt intressanta klurigheter som 

behöver lösas. 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?  

Speltid: 8x8 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102226-01-05 Kayos krita 

Kayo och hennes storasyster är ensamma hemma. Det uppstår naturligtvis små vardagliga problem 

och konflikter. Nu upptäcker Kayo att hon har en magisk krita som får fram den animerade karaktären 

Glenn. Han blir Kayos nya vän och hjälp när problem uppstår. Tillsammans med Glenn så löser Kayo 

allt krångel med fläckar som behöver lösas, vatten som har blivit is och bröd som behöver hjälp med 

att jäsa.  

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

6-9 år – Radioprogram: 

 

 

Upptäckarveckor på torpet 

Varför trillar löven på hösten? Är det dåligt att ha 

musbajs i skafferiet? Sover flugorna på vintern? 

Hur får man varmt i huset om det inte finns el? 

Det frågar sig Jonas Leksell när han lånar sin 

chefs gamla sommarhus långt ut i skogen. Du får 

följa Jonas under två veckor i det stora, kalla 

huset. När det blir för ensamt och ödsligt eller när 

han stöter på ett problem ringer han till något av barnen i grannbyn. 

Speltid: 10x9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100428-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100326-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102226-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=uppt%C3%A4ckarveckor%20p%C3%A5%20torpet&availonly=true&ursa=false&taud=1&pyer=(PYER=2018)
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L104152-01-10 Vem vet vad? 

Här tas frågor kring livet och vetenskapen upp. Vem vet hur det ser ut på månen och hur magneter 

fungerar? Vem kan allt om eko, ljus och elektricitet? Vi försöker ge dig svar på dina frågor.  

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L104825-01-10 Bygg din dröm 

Barn berättar om sina bästa uppfinningar och idéer. Varför är det för jobbigt att stå i rulltrappan när 

man är trött? Och varför finns det inga eldrivna dinosaurier som kan städa rummet åt en?  

Programledaren Victor Bengtsson träffar barn som skapar sin drömuppfinning och fyller studion med 

skapande. Det blir svindlande innovation med allt från dansrobotar till pannband som kan läsa folks 

tankar! 4x10 min. CD & strömmande. 

Speltid: 4x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

ASTRONOMI: 

 

0-5 år – TV-program: 

 

U104333-01-06 Vims i rymden 

Vimsa inte! Det är mammas ständiga påminnelse 

till Pi, Ti och Ki. Men trots att de ska hem och 

lägga sig vimsar de genast i väg. De tittar på 

månen, kollar rymdbilar på Mars och kör lite vilse 

bland Saturnus fina ringar. Ja, de lyckas faktiskt 

se nästan hela solsystemet innan det äntligen 

bär i väg hem. Hem mot rätt måne vid rätt planet 

och rätt stjärna. Det är den måne där mamma 

och sängarna väntar. Finns även på nordsamiska, syntolkat och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 6x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101653-01-05 Himlagrisar och stjärnkastruller 

Stjärnhimlen är som en målarbok. I alla tider och på alla platser på jorden har människor tittat upp och 

undrat och fantiserat. Vad är det man ser? Och vad ser det ut som? Vad man ser och har sett på 

himlen beror förstås på hur man tänker, vad man känner till och vad som är viktigt. Eld, lejon, giraffer, 

kastruller, vagnar, björnar, kanoter eller fisknät. Allt finns där med lite fantasi. Kollage av animationer.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104152-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104825-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104333-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101653-01-05
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6-9 år – TV -program: 

 

Astronomi för lågstadiet 

 

V9670 Dygnet 

V9671 Årstider 

V9672 Månen 

V9673 Stjärnhimlen 

V9674 Planeterna 

Speltid: 5x8-10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Endast strömmande. 

 

 

 

NATUR/MILJÖ 

0-5 år – TV-program:  

 

U104334-01-52 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.  

Speltid: 52x11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V8532 Björnbärsstigen – Om våren och sommaren 

Brittisk dockfilm.  Här bor mössen i sina små hem bland rötter, stammar och snår. Vi träffar bland 

andra Poppy som förestår mejeriet, mjölnaren Damm-iga David och herrskapet Skogsmus i slottet 

Eken. Vi följer mössen i deras spännande äventyr på våren och sommaren. Bygger på en bok av Jill 

Barklem. 

Speltid: 45 min. Målgrupp: 3-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V8533 Björnbärsstigen – Om hösten och vintern 

Brittisk dockfilm. Här bor mössen i sina små hem bland rötter, stammar och snår. Vi träffar bland 

andra Poppy som förestår mejeriet, mjölnaren Dammiga David och herrskapet Skogsmus i slottet 

Eken. Vi följer mössen i deras spännande äventyr på hösten och vintern. Bygger på en bok av Jill 

Barklem. 

Speltid: 45 min. Målgrupp: 3-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=astronomi%20f%C3%B6r%20l%C3%A5gstadiet&availonly=true&ursa=false&taud=1&supl=SLI
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104334-01-52
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8532
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8533
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U104338-01-04 Amanda längtar 

Lilla Amanda längtar alltid till nästa årstid och hennes drömmar är alltid fulla av fina naturbilder, 

blommor, bär och svamp. Det finns alltid något att längta till även om det kan vara rätt bra nu också, 

eller hur Amanda! Naturdokumentära program byggda av naturbilder från svensk natur i norr och 

söder. Finns även på jiddisch, östassyriska/kaldeiska, kirundi, arabiska, persiska, kurdiska/kurmanji, 

turkiska, bosniska, amhariska samt syntolkat. 

Speltid: 4x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Djurverket 

Yankho är nyanställd på Djurverket. Dessvärre 

kan han ingenting om djur. När kunderna 

kommer med sina djurfrågor smiter han iväg ut 

för att försöka hitta svaren. Det blir en spännande 

jakt där Yanko hamnar hemma hos barn som bor 

på alla möjliga ställen. Syftet är att utifrån barns 

nyfikenhet på djur skapa lust att ta reda på mer 

om djuren och deras beteende. Djuräventyren 

ska vara tillgängliga för alla, oavsett var man bor. Spännande djur kan finnas alldeles runt knuten eller 

kanske i skrymslet under badkaret eller under en sten i lekparken. 

Speltid: 16x15 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

På fest med Håkan och Berit 

Håkan, som är en kanin, och Berit, som är en groda, ska ordna en fest. De behöver mat, fixa lekar, 

plats att duka på och gäster. Hur ska det gå att planera ihop när de är så olika? Vi får veta mer om 

olika djurtypers matvanor och olika beteenden. Men också om att tycka olika och vara olika men ändå 

vara vänner. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104862-01-03 Äta löv och bajsa jord 

Matjord är jätteviktigt. Men vad är det för något? Hur blir det jord och vilka är det som gör jobbet? Vi 

möter daggmaskar och alla andra jorddjur som är både städare och världens bästa jordtillverkare. De 

äter löv och gödsel, som blir jord. Men det är inte alltid lätt att vara mask när ankor och paddor bor i 

samma trädgård. 

Speltid: 3x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104338-01-04
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=djurverket
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=p%C3%A5%20fest%20med%20h%C3%A5kan%20och%20berit&availonly=true&ursa=false&taud=0&slng=SWE&pyer=(PYER=2018)
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104862-01-03
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U102225-01-05 Ett djur tittar in 

En vanlig trapp på en vanlig förskola. Därunder bor Skrutt som samlar på saker. Utanför kommer djur 

som vill hälsa på. Vilka är de? Är de farliga? Som tur är finns tydligen både bibliotek och bredband 

under förskolans trapp. Snart vet Skrutt allt om ekorrar, igelkottar, skator, paddor och råttor. Animerad 

serie. Berättare: Vanna Rosenberg. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103578-01-05 Britta Bi och Hanna Humla 

Britta är ett litet arbetsbi som en dag vill bli drottning. Hon bor i en bikupa som sköts av människor. De 

tar en del av honungen som Britta och hennes vänner gör av den nektar de samlar in. Egentligen är 

honungen mat till drottningen och ungarna men det räcker till människorna också. När Britta jobbar 

med att hämta pollen och nektar i blommor pollinerar hon blommorna så att de kan bli fler. Det gör 

även Hanna Humla. Pollinering är hennes jobb för hon är köpt som arbetshumla till ett växthus. 

Medan hon hämtar mat, precis som Britta, så pollinerar hon gurkor och tomater. Berättare: Tina-Marie 

Qviberg. 

Speltid: 5x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103398-01-05 Skrutts flora 

Vi har lånat Skrutts flora, blomboken med bilder och teckningar på alla blommor som Skrutt har samlat 

och sorterat. Men hur sorterar egentligen Skrutt. Finns även på jiddisch. 

Speltid: 5x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102483-01-05 Skrutt följer spår 

 

Skrutt är vaken och det är vinter och tyst. 

Snäckorna sover. Men vad gör de andra? Är 

skatan vaken? Är ekorren vaken? Hur ser man 

vilka som rör sig där ute i den vita snön? Skrutt 

ger sig ut på spårjakt.  

 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102578-01-05 Skrutts fågelbok 

Skrutt har samlat på fåglar länge. Vi lånar Skrutts fågelböcker och bläddrar. Böckerna är magiska och 

fåglarna blir levande. På så sätt får vi veta lite om några av våra vanligaste stadsfåglar. De som bor 

nära Skrutt, nära förskolan eller på lite längre utflykter i staden. Finns även på jiddisch.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102225-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103578-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103398-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102483-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102578-01-05


22 

U102482-01-05 Skrutt samlar höst: 

Stop-motion-animerade dockfilmer om den lilla samlaren Skrutt som bor under en förskoletrapp. Nu är 

det höst och Skrutt letar efter natursaker. Manus: Helen Rundgren. Berättarröst: Vanna Rosenberg. 

Finns även på finska, somaliska och bosniska. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101473-01-05 Karl-Astrids vänner 

Naturfilmer i vilka vinbergssnäckan Karl-Astrid 

presenterar sina små djurvänner från den nära 

naturen. De berättar om det märkligaste de varit 

med om i livet, och vi får samtidigt en liten inblick 

i snäckans, daggmaskens och gråsuggans 

vardag. Vad bor de? Vad äter de? Hur ser deras 

tillvaro ut egentligen?  

 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101635-01-05 Här kommer nattdjuren 

Varför är en del djur vakna på natten, och andra på dagen? Och hur kan man se någonting när det är 

mörkt? Katten Max smiter gärna ut på kvällen och vi följer efter. Vad är det som är så spännande 

därute i mörkret? En naturserie om fladdermöss, igelkottar, ugglor, nattvandrande skalbaggar, fjärilar, 

spindlar och sådana djur som jobbar när andra sover. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101694-01-05 Nära Natur - Snigelslem och bärfisar 

Om små kryps olika sätt att ta sig fram, att fånga sin mat, att låta och kommunicera, att se på världen 

och om färg och forms betydelse för ett småkryps överlevnad. 

Speltid: 5x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101689-01-05 Nära natur – Hemma hos en skalbagge 

En skalbagge visar oss runt i sin biotop. Vi får se olika typer av skogar, en insjö, en äng och en 

trädgård. 

Speltid: 5x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102482-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101473-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101635-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101694-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101689-01-05
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U100708-01-03 Berömda dinosaurier 

Leranimationer om Sue, Dakota och Muttaburran - tre av världens mest kända dinosaurier. Idag finns 

två av dem uppbyggda på museum men Dakota har inte kommit dit än. Alla har de varit med om 

något mycket speciellt 65-100 miljoner år efter sin död. 

Speltid: 3x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102373-01-03  Berömda dinosaurier 

Leranimationer om några av världens mest kända dinosaurier. De levde, de dog, de blev fossil. Dippy, 

Irritator och Mei long är tre kända dinosaurieskelett. Men Dippy är en kopia, världens första. Irritator 

fick ett knasigt namn och Mei long är känd för att vara den sovande fågellika draken från Kina. Alla 

hade dock ett annat liv en gång för sisådär 100 miljoner år sedan. Finns även på meänkieli och 

romani chib/arli. 

Speltid: 3x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101115-01-10 Barr och pinne räddar världen 

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.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103788-01-05 Kropp och kanin 

Vad är det som låter? Frågan leder till en resa in i kroppen, för visst är det väl hjärtat som dunkar? 

Eller är det kanske är magen som kurrar? En animerad serie om kroppens organ och deras funktion.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101042-01-10 Doktor Karins stetoskop 

Akut! Eriks gosedjursbläckfisk har ont i magen. 

Giraffen har ramlat ur sitt träd. Nalles hjärta 

klappar fort och älgen bara går in i väggen. Tur 

att doktor Karin tar emot. Tillsammans med 

nallarnas ägare gör doktor Karin en förklarande 

resa in i människokroppen.  

 

Speltid: 10x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u100708-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102373-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101115-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103788-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101042-01-10
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0-5 år – Radioprogram: 

 

L102481-01-08 Måns och Mari från vinter till vår 

Måns och Mari bor hos Matti i ett litet hus i utkanten av staden. Vi får följa med dem genom de fyra 

årstiderna och några av de högtider de upplever under året. Det är allt från att fira påsk, jul, nyår och 

födelsedagar till att gräva ner lökar i trädgården, plocka svamp, spana på fåglar och fjärilar, vattna 

blommor och titta på stjärnhimlen. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker. Finns även på sydsamiska, 

meänkiele, romani chib/kaale, kurdiska, serbiska & somaliska. 

Speltid: 8x11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L103217-01-05 En flugas liv 

Hur ser en flugas liv ut? Vi följer en fluga från det 

att den föds som larv till att den själv blir 

flugpappa till nya fluglarver. Vi får följa med 

flugan på olika äventyr samtidigt som vi får veta 

lite mer om varför flugans liv ser ut som det gör. 

Berättelsen är skriven av Bisse Falk. Serien ingår 

i projektet Nära natur och vänder sig till fyra-

sexåringar. Berättare: Åke Lundqvist. Finns även 

på jiddisch, meänkieli och somaliska. 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L101715-01-05 Djurljud 

Det surrar, hoar och brölar i naturen. Men vem är det som låter? Förskolebarn lyssnar på hur fem 

vanliga svenska djur låter och associerar kring djurens ljud. Tina-Marie Qwiberg förklarar varför och 

när djuren låter. Petra Hellsing sjunger i varje program en specialkomponerad låt av Klas Widén. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L100965-01-05 Tofsmesens år 

Vi följer den lilla tofsmesen under ett år, från att den kläcks ur skalet på våren, lär sig flyga, samla 

vinterförråd och klara vintern i skogen, till att den får egna ungar ett år senare. Berättelsen är skriven i 

dagboksform av Bisse Falk. Uppläsare: Tuvalisa Rangström. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l102481-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l103217-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l101715-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l100965-01-05
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6-9 år – TV-program:  

 

U102575-01-20 Kapten Balans och tidsmaskinen 

Kapten Balans och hans vän uppfinnaren Nahas håller på att utveckla en tidsmaskin. Den fåfänge 

spionen Gyllene Hårtorken spionerar på bygget och rapporterar till superskurken Madame Ungefär. 

Kapten Balans och tidsmaskinen funderar kring tidsuttryck såsom strax, sedan, om en stund och 

oändligheten. Och kan man äta upp sin pizza igen om man reser tillbaka i tiden? Det är fantasi, fakta 

och begrepp i en skön blandning: veckodagar, årstider, digitalklockan och hur det funkar med skottår.  

Speltid: 20x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101655-01-08 Vattenmannen och Speed 

Långt nere på havets botten bor två dykare som är bästa vänner. Vattenmannen säger inte så mycket, 

men han tänker desto mer. Speed kan det mesta, tycker han i alla fall själv. På botten har de allt de 

behöver - sin farkost, varandra och hur mycket vatten som helst. Ibland dyker det upp saker som inte 

ens Speed har koll på. Hur kan vatten både vara vätska, gas och is? Och finns det verkligen hajar i 

Sverige? För att ta reda på det måste de ta sig upp till ytan och söka hjälp. Tillbaka i sin farkost 

framför Vattenmannen och Speed låtar med namn som H2O, Samma vatten och Elektricitet. I varje 

program avhandlar också nyhetsankaret Amanda Lear senaste nytt i Vatten-nyheterna.  

Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104699-01-05 Jack och jordens utveckling 

När Jack kommer med klassen till det stora museet får han till uppgift att hitta fakta om jordens 

utveckling. Att redovisa inför klassen är inte Jack så sugen på, så han smiter i väg och hamnar på en 

helt egen upptäcktsfärd i museets olika skrymslen. Hans upplevelse av de olika tidsåldrarnas fossil 

kommer att bli lite annorlunda. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101227-01-05 Animated Science – Magma 

Tecknad serie om sten, berg och jordklotets 

utveckling. Programmens berättare är en 

gråsten, en vulkanisk sten, ett däggdjur på 

dinosauriernas tid, en trilobit och jordklotet själv.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: 

DVD & strömmande. 

 

 

U41230-01-05  Animated Science – Molekyler 

Animerade småfilmer om atomer och molekyler. Vatten, kol, järn, kisel och syre. 

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102575-01-20
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101655-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104699-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101227-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u41230-01-05
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U101234-01-06 Berg på riktigt 

Berg bildas, nöts ned, smälter och byggs upp igen. Det går runt, runt och det pågår långsamt men 

oavbrutet överallt på jordklotet. Daniel Fallde besöker olika geologiskt intressanta platser för att 

undersöka bergartscykeln. Han undersöker vilken påverkan vulkaner, jordbävningar, kyla, hetta, 

vatten och is har på våra berg och klättrar också upp på berg gjorda av människor.  

Speltid: 6x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103393-01-08 Luke och Skvadern 

Tolken Luke kan alla djurens språk, tror han i alla fall. Ända till den dagen då Skvadern dyker upp, ett 

litet sagodjur som inte vet vem den är. Luke tar uppgiften på största allvar, visar filmer och försöker 

med olika djurläten. Om bara Skvadern känner igen ett beteende eller ett språk måste den förstå vad 

för slags djur den är och kan hitta sina vänner! Men kommer det någonsin att gå. 

Speltid: 8x4 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103384-01-05 Räliga djur 

En fästing kan klara sig i två år utan att äta. 

Dinosaurierna hade också löss. Och hur ter sig 

vardagen för en liten vägglus? Barn berättar om 

hur det är att hamna i närkamp med våra mest 

kända parasiter. Programmen innehåller även 

dramatiseringar som låter lössen, fästingarna, 

vägglössen, springmaskarna och lopporna ge 

oss en inblick i sin värld. 

Speltid: 5x4 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101195-01-10 Kaxiga kryp 

Hur är det egentligen att vara en insekt? Med hjälp av den speciella översättningslinsen kan vi förstå 

alla sorters småkryp och insekter. De berättar ohämmat om kampen för existensen, om livets olika 

faser, de stora omvandlingarna, att födas till att bli avskydd och missförstådd, att äga dödliga vapen 

och mycket mer.  

Speltid: 10x14 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101038-01-12 Djurkoll 

Korta presentationer av nordiska djur, stora som små, och deras plats i naturen. Björnar, sländor, 

grodor, spindlar, myror, ugglor, bävrar, småfåglar och ekorrar - alla äter de växter eller varandra. Finns 

även på finska. 

Speltid: 12x4 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101234-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103393-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103384-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101195-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101038-01-12
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U100115-01-05 Hemma hos en skalbagge 

En skalbagge visar oss runt i sin biotop. Vi får se olika typer av skogar, en insjö, en äng och en 

trädgård. Vi träffar tordyveln Tore, guldbaggen Gullan, dykarbaggen Dylan, nyckelpigan Pia och 

jordlöparen Jonny.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101651-01-10 Mitt husdjur och jag 

Hur är det att ha ett husdjur hemma? Barn berättar om sina små och stora husdjur, från vandrande 

pinnar till hundar. De visar hur man sköter djuren och förklarar varför det är roligt att ha djur. Och 

djuren berättar själva om sitt liv och barnen som sköter dem.  

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

Till serien finns också en radioserie: 

L101491- 1-10 Husdjursradion 

Hur tar man hand om ett husdjur på bästa sätt? Husdjursradion är en guide för barn som är 

intresserade av att skaffa ett husdjur, eller för barn som redan har ett. Vi träffar en matte eller husse i 

åldern 7-10 år, som får beskriva livet som djurägare. Dessutom pratar vi med veterinärer och zoologer 

som berättar om skötsel och djurens historia. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

U103787-01-04 Varmt, kallt och mittemellan 

Vi får lära oss om årstiderna och vad som händer 

i naturen under de olika årstiderna.  

Speltid: 4x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: 

DVD & strömmande. 

 

 

U41209-01-08 Klorofyll 

Ett pyssel- och tipsprogram om odling och växtkraft för barn. Fanny har ett växthus där hon odlar 

enkla saker i krukor, lådor, hinkar och burkar. I några av programmen dyker det upp en gäst; kaninen 

Nole, katten Doris, geten Isak etc. Slokande växter skriver brev och får svar på sina frågor. Med 

programmen vill vi få barn att intressera sig för och fascineras av det som växer och att de kan odla 

själva även om de bara har ett norrfönster, en yoghurtburk och en apelsin.  

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u100115-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101651-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l101491-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103787-01-04
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u41209-01-08


28 

 

Maskinen kroppen 

Hur samverkar de centrala funktionerna i kroppen och vad händer i kroppen när det sker? Det här och 

mycket mer hjälper Eva oss att få svar på via sina pedagogiska modeller av kroppens olika organ. 

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande. 

V9630 Lungor 

V9631 Socker 

V9632 Kiss 

V9633 Skelett 

V9634 Blod 

V9635 Musker 

V9636 Tarmar 

V9637 Nerver 

V9638 Ögon 

V9639 Hud 

 

 

 

6-9 år – Radio-program:  

 

 

L51100-01-05 Bondgården 

Radioreportage från fem olika gårdar. Vi får träffa barn i 5- till 10-årsåldern som bor på bondgård och 

som guidar oss runt gårdarna. Reportagen blandar berättelser om djuren och växterna på gårdarna 

med barnens upplevelser om livet på landet. Programmen riktar sig i första hand till barn i åldern 5-7 

år. De fem gårdarna är: mjölkgård, fårfarm, grisgård, ekologisk gård och strutsfarm. Gårdarna ligger i 

Åkersberga, på Tjockö (Stockholm skärgård), Mycklinge (Västerås), Bränne (Eskilstuna) och 

Borlänge. Avsikten med programmen är att få barnen fundera på varifrån våra matvaror kommer och 

ge en inblick i livet på landet. 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9630
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9631
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9632
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9633
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9634
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9635
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9636
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9637
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9638
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9639
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l51100-01-05
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SAMHÄLLE:  

 

0-5 år – TV-program: 

 

U104824-01-06 Med på jobbet 

Vad gör vuxna på jobbet? Femåringar besöker arbetsplatser för  att undersöka olika jobb. Naomi får 

se hur mjölkrobotar på en bondgård fungerar medan Sigge får veta hur mycket timmer en 

skogsmaskinförare lyfter varje dag. Wilma lär sig varför det är viktigt att desinficera tandläkarutrustning 

och Angelina besöker återvinningsfabriken. 

Speltid: 6x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102476-01-14 Drömyrket 

Fjorton barn drömmer om fjorton olika yrken. Under en dag följer vi med barnen bakom kulisserna på 

arbetsplatsen till deras drömyrke. Man kan bli läkare, jobba på hunddagis eller kanske hantera 

bagage på en stor flygplats! Finns även på finska och samiska. 

Speltid: 14x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102188-01-10 Nu blir det åka av 

Tiggy är på väg till sin kompis Fanny Boy. Men det är punka på cykeln och hon råkar missa bussen. 

Istället tar hon sig dit med ett annat färdmedel under äventyrliga former. Eftersom hon är en van 

resenär och full av självförtroende är det ofta hon som kör fordonet. Men är det en påhittad historia för 

att roa Fanny Boy, eller har det hänt på riktigt? 

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

Till serien finns också 5 radioprogram: 

L102350-01-05 Nu blir det åka av! Transporter 

Gordon är i sin verkstad med alla sina knasiga maskiner och verktyg. Där uppfinner han en massa 

grejer och ringer sedan upp sin bästa kompis Tina Thörner för att höra vad hon har att säga om 

uppfinningarna. Tillsammans med Gordon och Tina förs vi in i en transportvärld där vi flyter under 

vatten, färdas på land, snurrar i luften, svävar högt upp i skyn och far ut i rymden. 

Speltid: 5x11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

U101238-01-10 Tänk om… 

Johannes funderar på hur saker och ting skulle vara om det inte är som det är idag. I tankarna 

förvandlas han kanske till en pirat, en clown eller en kung. Hur skulle det vara om man hade en 

tidsmaskin, om man kunde prata med djur eller om man bodde i vattnet? 

Speltid: 10x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104824-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102476-01-14
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102188-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102350-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101238-01-10
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6-9 år – TV-program: 

 

Evas superkoll 

Eva Funck ger sig ut i Sverige och berättar om vårt 

samhälle och hur det fungerar.  

V8310 – Säsong 1 - del 1-5: 1: Skrock 2: Lucia. 3: Röda 

stugor. 4: Jul. 5: Jeans.  

V8311 Säsong 1 - del 6-10: 6: Bokstäver. 7: Dop och namngivarkalas. 8. Ordspråk. 9: Halloween 10: 

Slang & svärord 

V8312 Säsong 1 - del 11-15: 11: Meter. 12: Tack och prosit. 13: Jättar och troll 14: Dukningar och 

bordsskick 15: Namns- och födelsedagar.  

V8313 Säsong 1 - del 16-20: 16: Bellman. 17: Ordhistoria 18: Spöken och döden. 19: Svenska 

flaggan. 20: Midsommar.  

V8409 Säsong 2 – del 1-4: 1: Polisen 2: SOS Alarm. 3: Demokrati. 4: Ambulans. 

V8410 Säsong 2 – del 5-8: 5: Sverige. Domstolar. 7: Aktier. 8: Brandstationen. 

V8411 Säsong 2 – del 9-12: 9: Skatt. 10: Försvaret. 11: Naturvårdsverket. 12: Kungen 

V8412 Säsong 2 – del 13-16: 13: Nyheter. 14: Begravningar. 15: Myndighet. 16: Barnkonventionen. 

Speltid: 8x40 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104637-01-05 Hur vet du det? 

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. 

Speltid: 5x8 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101659-01-06 Vem bestämmer? 

En fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på demokratibegreppet. Tre 

personer - Stuart, Maja och Birgit - är inlåsta i ett hus och måste lösa olika uppdrag tillsammans. Med 

uppdragen följer direktiv om vem som ska bestämma över gruppen - något som leder till konflikter. 

Vad händer om en person ensam bestämmer över en grupp, eller i ett land? Och hur skulle det se ut 

om alla bestämde allting, utan att lyssna på någon annan? I varje avsnitt drar sig den konflikträdde 

Stuart tillbaka till toaletten för att fundera över hur det ser ut i Sverige och världen, både idag och förr i 

tiden, och ger oss inblickar i vad en diktatur är, hur yttrandefrihet fungerar, hur vi röstar i Sverige och 

vad det innebär att allas röst är lika mycket värd. Program nr 6 är ett förord till dig som pedagog! Finns 

även på lätt svenska, pasho, arabiska, somaliska, polska och albanska. 

Speltid: 6x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u104637-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101659-01-06
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U103792-01-10 Med all rätt 

Som barn har du enligt Barnkonventionen många rättigheter. Det är de vuxna som ska se till att 

Barnkonventionen följs, men många barn har det svårt ändå. Det är inte alltid de som lever närmast 

dig som kan hjälpa dig, men det kanske finns någon annan vuxen som du litar på; i skolan, i huset där 

du bor eller någon kompis förälder. Det kan kännas svårt, men för att få den hjälp du har rätt till är det 

ofta bra att berätta för en vuxen.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101357-01-05 I min familj – Ny i Sverige 

Anwara och Jusef är båda tio år. Deras familjer kommer från Burma men har levt i flyktingläger i 

Bangladesh i femton år. De tillhör den muslimska folkgruppen rohingyas och tvingades fly undan 

förföljelser i Burma. Nu har de fått asyl i Sverige och flyttar till Sorsele för att börja sina nya liv. Vi följer 

hur Anwara och Jusef anpassar sig till livet i Sverige. Det är mycket som de måste vänja sig vid; att 

laga mat på en spis, använda en vattentoalett, ett nytt språk och inte minst ett helt annat klimat. 

Barnens historia berättas i dagboksform och i varje program görs tillbakablickar till livet i flyktinglägret.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103057-01-10 Hälsningar från Ghana 

Tio barn från Ghana i Afrika berättar om sina liv med glädjeämnen och drömmar men också en slitsam 

vardag. 

Speltid: 10x4 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102478-01-05 Gatsmart 

Att börja röra sig i trafiken på egen hand, om det så 

är till fots, på cykel eller i kollektivtrafiken, kan 

upplevas som en ny frihet men det är också ett nytt 

ansvar. Vi möter barn som berättar om sina 

erfarenheter av trafiksituationen där de bor. Hur ser 

vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror finns? Vad skulle 

kunna göra vägen säkrare, och hur kan man påverka 

dem som bestämmer? Programmen tar också upp trafikregler och beteenden.  

Speltid: 5x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103392-01-06 Badsmart 

En serie om vatten- och isvett för barn och unga. Programledaren Gurgin Bakircioglu badar och 

simmar i bassäng, hav och sjö. Han träffar barn som tränar livräddning, åker båt med sjöräddningen 

och tar sig upp ur en isvak. Vi möter barn som har varit med om nödsituationer med lyckliga slut, och 

barn vars största intresse är aktiviteter i och på vattnet. Medverkande skådespelare: Anna Blomberg 

och Nadine Kirschon.  

Speltid: 5x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103792-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101357-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103057-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102478-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u103392-01-06
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U102768-01-05 Skapelsemyter 

Vem skapade världen, och varför? Människor har 

alltid föreställt sig världens och livets början på 

många olika vis. Det här är fem animerade filmer 

om skapelsemyter, från hela världen, från olika 

kulturer och från olika tider.  

Speltid: 5x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: 

DVD & strömmande. 

 

U101147-01-07 Gudar och badkar 

Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det måndag är det månens dag - men också guden Månes, 

brodern till gudinnan Sol. Och är det tisdag är det krigsguden Tyrs dag - han som som blev av med en 

hand. I sju program får vi se animerade gudasagor om de sju veckodagarna.  

Speltid: 7x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102190-01-10 Mytologerna 

En bråkig tomte eller ett elakt troll? Superagenterna Alex och Alexandra fixar biffen! Mytologerna 

hjälper både människor och väsen att komma överens. Vi besöker en magisk värld där allting är 

möjligt och där förståelse och gemenskap segrar tillslut. Vi möter bl.a. tomten, näcken, skogsrået, 

maran, troll och mylingar. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

6-9 år – Radioprogram: 

 

L103161-01-10 Pengar på hjärnan 

Om pengar och vilken roll de spelar i våra liv och 

samhällen. Fanny Danielsson träffar barn som i 

filosofiska resonemang berättar hur det är att 

spara, vad de gör med sina pengar, vem som 

tjänar pengar och på vad, och hur det är att inte 

ha pengar. Varje program avslutas med en 

berättelse där olika människor ställs inför 

situationer som att inte ha pengar, att betala 

skatt, stjäla eller byta saker mot tjänster. 10x10 min CD & strömmande. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102768-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u101147-01-07
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=u102190-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103161-01-10
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L21291-01-10 Forntiden 

De första fem programmen utgörs av reportage och de sista fem är sagor. I reportagen undersöker 

barn fornminnen och fantiserar och fabulerar kring hur det kan ha varit att leva här på den tiden då 

fornminnet kom till. Hur kunde man tillverka en stenyxa eller skriva på sten? I fem dramatiseringar av 

några av den nordiska mytologins spännande sagor möter vi gudakonungen Oden, åskguden Tor, 

Loke, Frej och många fler. Mimers brunn, Iduns äpplen, Balders död är några av de myter som tas 

upp.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L103759-01-05 Stora ord 

Vi tittar närmare på och utforskar de stora orden som har med demokrati att göra. Vad är demokrati, 

demonstration, solidaritet, jämställdhet och yttrandefrihet? Om man är barn har man ju inte rösträtt, 

men det finns saker man kan göra för att påverka sin omvärld. Vi träffar barn som har egna berättelser 

om begreppen. I varje program dramatiseras det aktuella ordet och dras till sin spets. Medverkande 

skådespelare är: David Hofvander, Agnes Sjölund, Jörgen Thorsson och Jan Ärfström. Manus, regi 

och produktion: Victor Bengtsson. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

 

SPRÅK/SVENSKA: 

 

0-5 år – TV-program: 

 

U103391-01-07 Lässugen 

Sexåriga Amanda är ensam hemma och klarar 

det mesta på egen ha nd - utom att läsa högt för 

sig själv. Med en väldig kraft sugs en vuxen in 

och landar med dunder och brak i Amandas 

knallgula soffa. Lässtunden kan börja! Några 

som hamnar i soffan är Eva Röse, Özz Nûjen, 

Ulla Skoog och Niklas Strömstedt, och de läser 

varsin bilderbok för Amanda. Serien riktar sig till 

barn i förskolan och deras föräldrar. Med en kombination av vuxna stjärnor och medryckande 

berättelser ska föräldrar inspireras till högläsning och upptäcka glädjen i att läsa tillsammans med sina 

barn. 

Speltid: 7x15 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L21291-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103759-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103391-01-08
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U103897-01-07 Lässugen säsong 2 

I ett hus på en kulle högt över staden bor Lydia. Just idag är hennes mamma och pappa på ett tråkigt 

ärende och hon slapp följa med. Lydia tycker om att vara ensam hemma. Hon bakar, målar, bygger 

och leker. Men en sak klarar hon inte - att läsa högt för sig själv. Med en väldig kraft sugs en vuxen in 

och landar med dunder och brak i Lydias knallgula soffa. Några som hamnar i soffan är Suzanne 

Reuter, David Batra, Babben Larsson och Lasse Åberg. Med en kombination av vuxna stjärnor och 

medryckande berättelser ska föräldrar inspireras till högläsning och upptäcka glädjen i att läsa 

tillsammans med sina barn.  

Speltid: 7x15 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101086-01-08 Ljudlabbet 

Sören har en mottagning, ungefär som en läkarmottagning, dit människor kommer som söker ett 

speciellt ljud. Det kan vara ett ljud som försvunnit, som man behöver, saknar, längtar efter eller bara 

vill ha för att man tycker om det. Ljuden tillverkas i Ljudlabbet bakom mottagningen av Sören och 

medarbetarna Pavlov, Greta och Göran. Kan de göra kunderna nöjda?  

Speltid: 8x8 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101662-01-08 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.  

Speltid: 8x2 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

U103389-01-26 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.  

Speltid: 26x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103897-01-07
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101086-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101662-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103389-01-26
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0-5 år – Radioprogram: 

 

L103216-01-10 Meka med ABC 

Figuren Timpani bor i en gammal fabrik där hon hittar ett bo med ägg. Några av äggen kläcks och ur 

dem kommer bokstäver. Bokstaven A som är en krumelur som heter Alf, V som i Vicky som viskar och 

I som i tvillingarna Iris som pratar i-sprikit. För att ta reda på var äggen kommer ifrån ger de sig ut på 

alfabetsjakt och försöker fånga alfabetet med håv, snickra ihop det med x-krokar och lockar med korv. 

Men det när det är dags att börja städa som de kommer på vad alfabetet faktiskt är. Programmen 

syftar till att väcka en nyfikenhet för det ganska abstrakta begreppet alfabet. Genom att bli medveten 

om språkljuden så formas bokstäver som blir till ord. Här är det viktiga inte hur bokstäverna ser ut utan 

hur de låter. Programmen är främst inriktade på första men också sista bokstaven i ett ord och på att 

ord har flera bokstäver. Vad händer om man tar bort en bokstav? 10x11 min. CD & strömmande. 

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

 

6-9 år – TV-program: 

 

U101650-01-10 Kom ketchup 

Hur blir man en bättre muntlig berättare? Hur får man publiken att lyssna? Vad kan man göra för att 

känna sig mindre nervös? Barn ur andra och tredje klass tävlar i historieberättande. Varje avsnitt har 

ett visst tema som kan fungera som en del av berättelsen eller vara en viss typ av berättelse som 

exempelvis saga, tal eller argumentation. I inslaget Tomatens tre tips visar experten Tomaten knep så 

de tävlande lagen kan vässa sina framföranden. Tomaten är också domare som med hjälp av 

ketchupeffekten har avgörandet i sin hand.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102726-01-08 Åsså har jag dyxsleksi 

Att knappt kunna läsa och skriva när alla andra i 

klassen verkar klara det galant är tungt. 

Funderingar som Är jag dum? och Vad är det för 

fel på mig? tar hårt på självkänslan. Vi träffar åtta 

barn som alla har dyslexi. De berättar hur de 

kände innan de visste att det fanns något som 

hette dyslexi och om tiden efter att de fick 

diagnosen. Vi får också höra vilka de strategier de har för att tackla svårigheterna. Många av dem har 

utvecklat helt andra styrkor på grund av sin dyslexi.  

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103216-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101650-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102726-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102726-01-08
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U102763-01-16 Livet i bokstavslandet – säsong 1 

ABC-program med sketcher om bokstäver och ord för alla som är på väg att knäcka läskoden, och för 

dem som precis har knäckt den. Sketcherna bygger på pedagogiska moment och är fulla av humor, 

lekfullhet, kunskap och musik. Vi lär oss allt från att känna igen en viss bokstav och förstå hur den 

låter, till att kunna känna igen och skapa rim. I serien möter vi de självsäkra men inte särskilt skickliga 

ordläkarna som opererar trasiga ord. Här finns också Dick och Doris som arbetar i Bokstavsbutiken. I 

Ordförrådet lånar Bobby och Epa ut ord till krävande kunder, och på polisstationen letar man efter rim 

som är på rymmen. Samtidigt sliter showartisterna på Bokstavsteatern för att få ihop den stora sång- 

och dansfinalen om bokstäver som avslutar varje avsnitt. Välkommen att ta del av livet i landet där 

bokstäver betyder allt! Finns även syntolkat. 

Speltid: 16x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103479-01-08 Livet i bokstavslandet – säsong 2 

ABC-program med sketcher om bokstäver och ord för barn som har knäckt läskoden och nu behöver 

få upp sitt läs- och skrivflyt. Sketcherna bygger på pedagogiska moment och är fulla av humor, 

lekfullhet och musik. Vi möter de självsäkra men inte särskilt skickliga ordläkarna som opererar trasiga 

ord. Här finns också Dick och Doris som arbetar i Bokstavsbutiken. Bobby och Epa i Ordförrådet lånar 

ut ord till krävande kunder och i fabriken Meningsbygget byggs meningar. Samtidigt sliter 

showartisterna på Bokstavsteatern för att få ihop den stora sång- och dansfinalen som avslutar varje 

avsnitt. Innehållet passar barn i årskurs 2 och har ljudstridiga stavningar, meningsbyggnad och 

ordkunskap i fokus. Finns även syntolkat. 

Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103785-01-08 Livet i bokstavslandet – säsong 3 

ABC-program med sketcher om bokstäver och ord för barn som har knäckt läskoden och nu behöver 

få upp sitt läs- och skrivflyt. Sketcherna bygger på pedagogiska moment och är fulla av humor, 

lekfullhet och musik. Vi möter de självsäkra men inte särskilt skickliga ordläkarna som opererar trasiga 

ord. Här finns också Dick och Doris som arbetar i Bokstavsbutiken. Bobby och Epa i Ordförrådet lånar 

ut ord till krävande kunder och i fabriken Meningsbygget byggs meningar. Samtidigt sliter 

showartisterna på Bokstavsteatern för att få ihop den stora sång- och dansfinalen som avslutar varje 

avsnitt. Innehållet passar barn i årskurs 3 och har ljudstridiga stavningar, meningsbyggnad och 

ordkunskap i fokus. Finns även syntolkat. 

Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102763-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103479-01-08
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103785-01-08


37 

6-9 år – Radioprogram: 

 

L103215-01-10 Magiska biblioteket 

En dag hittar Jakob och Emma till ett magiskt bibliotek där de möter märkliga karaktärer. Där finns den 

vresige vaktmästaren Mauritzon och hans medhjälpare Bokormen som är en blandning av orm och 

flygande drake. Där finns även bibliotekarien som kämpar mot onda krafter som vill lägga ner 

biblioteket och den mystiska bokläsningsapparaten som introducerar bra böcker.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L104178-01-05 Olika ord 

Vi träffar barn som kan prata mer än ett språk och följer med dem på olika fritidsaktiviteter. De berättar 

hur man lär sig språk och om att olika språk kan ha olika bokstäver och olika ljud. En dokumentärserie 

för barn av Madeleine Nilsson. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

 

SPRÅK/ENGELSKA: 

 

6-9 år – TV-program: 

 

The new Muzzy 

Tecknad serie för alla på F-6 som håller på att lära sig engelska i skolan. Den älskade och kramgoa 

Muzzy kommer från rymden ner till jorden och Gondoland. När Muzzy lär sig språket får de som följer 

Muzzy på hans äventyr språkinlärningen på köpet. Den här gången har Muzzy nyanimerad kostym 

men i de klassiska berättelserna. Vi får möta de välkända figurerna The King, the Queen, Prinsessan 

Sylvia, trädgårdsmästare Bob men också den lömske Corvax. 

2 delar. Varje del innehåller 6 berättelser (6x15 min), samt 3 Vocabulary-filmer som lär oss ord I 

tematiska områden såsom siffror, färger, former m.m. 3x20 minuter.  

Speltid: 12x15 & 6x20 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U11191-01-26 Kids English Zone 

Engelska för barn från 6 år. Sketcher, sånger, animationer och lekar lär ut grundläggande ord och 

begrepp i det  engelska språket.  

Speltid: 26x13 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103215-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104178-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=the%20new%20muzzy&availonly=true&ursa=false&supl=HMP
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U11191-01-26
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Pick a colour – säsong 1 

På en bänk i en park möts papperslopporna Flea 

och Bug. De blir bästa vänner. Den klassiska 

leken med en vikt pappersloppa, där man räknar, 

säger ett nummer och sedan får en uppmaning, 

är ett återkommande inslag i programmen. Vi 

möter också filurerna Penny och Gordon som gör 

våghalsiga cirkustrick efter pappersloppornas 

uppmaningar. Programmen är på engelska och 

ger de yngsta eleverna en dusch i det engelska språket. 

Speltid: 10x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Pick a colour – säsong 2 

En lekfull dusch i engelska för elever i årskurs 2-3. Historien om papperslopporna Flea och Bug 

varvas med musik, en barnpanel med engelsktalande andraklassare och sketcher med filurerna 

Gordon och Penny. Den pedagogiska tanken är att ett nytt språk effektivt lärs med hjälp av musik, 

humor, identifikation och mycket repetition. I den andra säsongen finns en språklig progression jämfört 

med den första säsongen: ordförrådet ökar, dialogerna är längre och mer engelsk text syns i bild. 

Speltid: 10x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Gordon & Paddy 

I korta fartfyllda sketcher på engelska möter vi Gordon och Penny. De kombinerar våghalsiga 

cirkustrick med slapstick utifrån uppmaningarna i en pappersloppa. Dialogen är enkel och innehåller 

några få ord och uttryck som repeteras. Programmen är helt på engelska och ger en lustfylld och rolig 

dusch i språket. Sketcherna är hämtade ur tv-serien Pick a colour, engelska för nybörjare. 

Speltid: 20x3 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U102383-01-10 The Game 

När de tre barnen Lucia, Marco och Amanda slår 

tärningen i The Game får de en rejäl 

överraskning. Från att ha suttit i faster Beckys 

kök befinner de sig plötsligt mitt inne i spelet - 

och alla pratar engelska. I The Game möter de 

spelledaren Jester som ledsagar dem genom 

spelets olika moment och Dark Queen som 

försöker stoppa dem i jakten på vinsten. Varje 

avsnitt följer ett tema, som djur, färger och siffror. Uppgifterna som barnen får att lösa kan till exempel 

vara att stava ett ord eller identifiera vad djur heter på engelska. Lucia, Marco och Amanda spelar sig 

igenom tio rundor och får efter varje runda ett pris. Till slut har de samlat tio stycken guldfärgade prylar 

och kan plötsligt se ett mönster. 

Speltid: 10x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&currpage=1&sort=SORT_REL&search=pick%20a%20colour&availonly=true&ursa=false
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&currpage=1&sort=SORT_REL&search=pick%20a%20colour&availonly=true&ursa=false
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=gordon&availonly=true&ursa=false&taud=1&pyer=(PYER=2018)
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102383-01-10
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U41205-01-26 Go Yoyo Go! 

Go Yoyo go! är en serie fylld av lek och musik. Den är tänkt att inspirera lärare och få elever att lära 

sig engelska på ett roligt sätt. Go Yoyo go! utspelar sig på en vind någonstans i världen. Här bor 

Grandpa och Yoyo, 9 år. Grandpa spelar trummor och hans kompisar Kim och Peggy kommer ofta dit 

för att spela. I varje avsnitt kommer ett paket till vinden, men det är aldrig till dem, utan Yoyo får åka 

iväg med det och hon får vara med om olika saker dit hon kommer. De två animerade dammtussarna 

Dusty och Daisy dyker också upp då och då. Varje avsnitt har ett kunskapsfokus/tema, som är tänkt 

att plockas upp i klassrummet. 

Speltid: 26x8 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

L100248-01-26 Go Yoyo Go – låtar! 

Till varje avsnitt i tv-serien hör också en låt som du hittar i radioserien ”Go Yoyo Go!”. Texter till låtarna 

finns i handledningen! 

Speltid: 26x2 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

 

6-9 år – Radioprogram: 

 

L102237-01-10 Meka med engelska 

Den lilla figuren Timpani bor i en gammal fabrik. 

Till fabriken kommer tjuven Arne som lånat en 

trasig buss som han försöker laga. En 

cirkusgorilla vid namn Dorothy söker sig också till 

fabriken. Dorothy kan bara prata engelska vilket 

trasslar till det för Arne. Men den lilla 

mobiltelefonen Alfons hjälper gärna till och 

Timpani kan också lite engelska. Programmen är 

till största delen på svenska med inslag av engelska ord och meningar. Varje avsnitt kretsar kring ett 

tema som till exempel hälsningsfraser, kläder, färger och mat. Några avsnitt innehåller även ramsor 

eller sånger. Seriens utgångspunkt är den första engelskan förskolebarn bekantar sig med. Det 

behövs ingen förförståelse, programmen är begripliga också om man inte tidigare hört engelska. 

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L102265-01-07 Songs and rhymes 

Ramsor och sånger på lätt engelska ur barnfilmer, barnprogram och anglosaxisk populärkultur. 

Dessutom talar åttaåriga Lucy med programledaren om saker som musiken handlar om - som att 

önska sig något, att uppleva regnväder eller att tycka om vilda djur. Samtalen är på svenska och tar 

upp ord och innehåll som återkommer i sångerna och ramsorna. 

Speltid: 7x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U41205-01-26
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L100248-01-26
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102237-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102265-01-07
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TECKENSPRÅK: 

 

0-5 år – TV-program: 

 

U102389-01-10  &  U102196-01-09 Drömtårtan 

I det ligga bageriet får Bagaren och assistenten Ellen beställningar på de mest konstiga tårtor av 

stamkunden Myggan. Det är svårt att få färdigt tårtorna, Bagaren är döv och pratar teckenspråk och 

Ellen hörande och totalförvirrad. Tårtäventyret varvas med musikvideos, Ellens hemliga bus-

teckenskola och Mumiefamiljen som inte verkar göra något annat än att sitta och äta i det övergivna 

slottet. Och hur ska det gå med tårtorna - kommer de någonsin att bli färdiga?  

Speltid: 19x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

6-9 år – TV-program:  

 

Bokstavshissen 

Bokstavshissen är ett ABC- program för barn i 

förskoleklass och lågstadiet, främst F-1. Det 

riktar sig även till döva och hörselskadade barn som här kan bekanta sig med bokstäver och enklare 

ord. Allt utspelar sig i en fantasivärld där det går att färdas i en gigantisk byggnad mellan olika 

våningsplan. Varje bokstav har ett eget våningsplan och där hittar man programledaren Gabriel Jim 

Nal som visar upp roliga pyssel som knyter an till aktuell bokstav. 

Speltid: 28x8 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104412-01-15 Ture 

Möt Ture i femton språkutvecklande sketcher på teckenspråk. Ture bor i ett soprum där han skapat sig 

ett hem av saker han hittat där. Ture älskar återvinning. När soporna kommer nedfarande genom 

sopnedkastet är Ture där, redo att skapa nya grejer av det han hittar i soppåsarna. Och eftersom folk 

slänger saker hela tiden blir det nya smarta uppfinningar i varje avsnitt. 

Speltid: 15x1 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U104145-01-10 Vem bor i mormors hus? 

Sara och John blir nyfikna på ett hus som står lite avsides på mormors tomt. Ingen har bott i huset på 

länge, men stämmer det? Varje gång barnen går dit hittar de nya spår efter att någon varit där och 

spänningen stiger. Serien vänder sig till yngre barn som har en begränsad kunskap i teckenspråk. 

Varje avsnitt är uppbyggt för att öka ordförståelse och ordförråd hos den som tittar. 

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U102389-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=7&currpage=2&sort=SORT_REL&search=bokstavshissen&availonly=true&ursa=false
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104412-01-15
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104145-01-10
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MUSIK: 

 

0-5 år – TV-program: 

 

V8966 Upptäckarklubben – Musikinstrument 

Tompa och Mackan ger sig ut för att upptäcka olika musikinstrument. Vi 

får se dem prova allt från Trummor och dragspel till stråkinstrument. 

Filmen kan ses i sin helhet eller i avsnitt där man väljer de instrument 

man vill veta mer om. (15 delar - 2-4 minuter långa).  

Speltid: 30 min. Målgrupp: 0-7 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

U101233-01-10 Musiken har landat 

Längre bort än vad man kan se med blotta ögat och höra med blotta örat finns en tyst planet utan 

musik. Och trots att invånarna på planeten Tyst är musikinstrument, har det faktiskt aldrig funnits 

någon musik där - förrän nu! När en not en dag landar på planeten smyger sig musiken sakta men 

säkert in i instrumentens tillvaro tills nästan allt svänger. I programmen, som till stor del är animerade, 

får vi lära oss musikens olika moment och byggstenar genom enkla vardagsdilemman. Varje program 

har ett musikbegrepp som tema som även tas upp i den specialskrivna musiken. Finns även på 

arabiska och finska. 

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

0-5 år – Radioprogram:  

 

L104157-01-10 Bråkorkestern 

Ett musikaliskt äventyr genom olika musikstilar för barn i förskoleåldern.En elak och avundsjuk häxa 

förtrollar den skönsjungande prinsessan Guldlock så hon tappar rösten. Förtrollningen kan bara brytas 

om man spelar rätt melodi med en dos poesi. Dirigent-Doris, hennes bråkiga orkester och den 

sjungande papegojan Ara försöker spela olika musikstilar för att prinsessan ska få rösten tillbaka.  

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8966
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101233-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104157-01-10
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L104875-01-05 Barnlåtar om ljud 

Hur låter det på förskolan? Vilka är de allra vackraste ljuden? Hur låter människor jämfört med robotar 

och saker? Det är sådant som de här barnlåtarna handlar om. De är skrivna av Andrea Fantuzzi, 

Ebba Theorell, Anders Jacobson och Elin Ruth. 

Speltid: 5x3 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L104830-01-09 Djurlåtar  

Låtar som handlar om djur och deras egenskaper. 

Musik: Klas Widén. Sång: Petra Hellsing. 

Speltid: 9x1 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: 

CD & strömmande. 

 

 

L101492-01-10 Barn och musik 

Samtal med förskolebarn om musik. Med utgångspunkt i olika musikstycken berättar barnen för 

varandra och för Lena Gramstrup vad de hör och vad som händer i musiken. Det handlar bland annat 

om opera, trummusik, blåsinstrument och musik som spelas vid speciella högtider.  

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L101283-01-10 Meka med musik 

Timpani bor i en gammal fabrik. In flyttar Wagner, en stor, självupptagen och något förvirrad 

uppfinnare som bygger på en musikmaskin. Tillsammans undersöker de olika typer av musik som 

kommer ur maskinen. Det är musik som kan spelas långsamt och snabbt, högt med full styrka och lågt 

som en viskning. Musik som kan skrämmas och skapa känslor, eller berätta historier om fantasin får 

spela fritt. Olika instrument presenteras och olika typer av musik, både från olika delar av världen, 

olika århundraden och musik som spelas vid speciella högtider. Serien presenterar på ett lekfullt sätt 

musikens grundläggande byggstenar och varje program bygger på ett tema. I rollerna: Peter 

Harrysson och Tuvalisa Rangström. Manus: Johanna Langhorst. 

Speltid: 10x12 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

6-9 år – TV-program:  

 

V8966 Upptäckarklubben – Musikinstrument 

Tompa och Mackan ger sig ut för att upptäcka olika musikinstrument. Vi får se dem prova allt från 

Trummor och dragspel till stråkinstrument. Filmen kan ses i sin helhet eller i avsnitt där man väljer de 

instrument man vill veta mer om. (15 delar - 2-4 minuter långa).  

Speltid: 30 min. Målgrupp: 0-7 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104875-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104830-01-09
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L101492-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L101283-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8966
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6-9 år – Radioprogram:  

 

L102265-01-07 Songs and rhymes 

Ramsor och sånger på lätt engelska ur barnfilmer, barnprogram och anglosaxisk populärkultur. 

Dessutom talar åttaåriga Lucy med programledaren om saker som musiken handlar om - som att 

önska sig något, att uppleva regnväder eller att tycka om vilda djur. Samtalen är på svenska och tar 

upp ord och innehåll som återkommer i sångerna och ramsorna. 

Speltid: 7x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L21123-01-10 Träffa tonsättare 

Olika klassiska kompositörer avhandlas i varje program ur ett barnfokus. Mycket klassisk musik och 

Ulla Danielssons historiebeskrivning. 

Speltid: 10x12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L102526-01-10 Sång i sikte 

Viggo, 8 år, seglar jorden runt i båten Valkyria 

med sin mamma Matilda och hennes gudmor 

Peggy. I varje program hör vi historien om en 

specifik sång, hur den uppkommit och varför. 

Syftet är att ge en ökad förståelse för varför viss 

musik och vissa texter lever kvar i generation 

efter generation och vad sångerna i sig fyllde för 

syfte då de en gång skrevs eller började sjungas. 

Målet är att programmen används av målgruppen i musik-, historia- eller svenskundervisning.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

LS92467-01-10 Klassiskt med Knutte 

En programserie med kort information om de stora klassiska tonsätterna. Snabbt skiftande, charmfull 

faktainformation blandat med korta fragment av deras musik.  

Speltid: 10x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 PUSSEL & SPELBANKEN! 

Vi har i samarbete med ett antal företag en verksamhet där vi fått tillgång 

till en mängd spel och pussel som vi lånar ut till våra kunder! 

Lånetiden är 2 veckor vid ett tillfälle för att du ska kunna prova/utvärdera 

om produkten är något för er verksamhet. Produkten returneras sen till 

Mediecenter och om ni är intresserade köper ni produkten direkt från 

resp. företag! Du hittar leverantörsuppgifter på resp. produkt på 

www.sli.se/avkarlstad! 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102265-01-07
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L21123-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102526-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102526-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=LS92467-%201-10
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UPPLÄSNINGAR/DRAMATISERINGAR: 

 

0 -5 år – TV-program: 

 

V9439 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: 9 min. Målgrupp: 0-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

U101298-01-20 Pinos dagbok – säsong 1 

Animationer baserade på Agneta Norelids, Eva 

Pils och Kenneth Anderssons böcker om den lilla 

björnen Pino. Förutom Pino får vi även träffa 

hans vänner Pinolina, Pingvinen med flera. 

Berättare: Jörgen Lantz. Musik: Mija Folkesson. 

Finns även på tigrinja, japanska, kinesiska, 

romani/arli, serbiska, sydsamiska, jiddisch, arabiska, teckenspråk, kurdiska, finska, somaliska och 

meänkieli. 

Speltid: 20x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U103663-01-20 Pinos dagbok – säsong 2 

 Serie med animerade filmer baserade på Agneta Norelids, Eva Pils och Kenneth Anderssons böcker 

för de allra minsta. Följ med den lilla björnen Pino och hans vänner Pinolina, Pingvinen och de andra 

ut på nya äventyr. Berättare: Jörgen Lantz. Musik: Mija Folkesson. Finns även på assyriska, romani 

chib/svensk romani, finska, kirundi, meänkieli, lulesamiska, syntolkat, dari och romani chib/kaale. 

Speltid: 20x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9439
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101298-01-20
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101298-01-20
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103663-01-20
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Tripp, trapp, träd 

Pedagogiskt magasin för 3-5-åringar. I trädet på torget bor 

ekollonen Tripp och Trapp. Varje morgon ramlar Tripp och 

Trapp ner från Träd och måste försöka ta sig upp igen. Deras 

resa blir ett äventyr där de ställs inför utmaningar och får träffa 

oväntade invånare som bor i Träd. I säsong 2 kommer en 

bokfågel flygande och berättar en godnattsaga när Tripp och 

Trapp går och lägger sig i sin koja. I säsong 3 visas filmer om 

vardagsrutiner för barn i förskoleåldern i Träds bio Till serien 

finns även en app för surfplattor som väcker barnens 

nyfikenhet till en lärande lek. 

U103728-01-12 Säsong 1 

U103783-01-16 Säsong 2 

U104629-01-16 Säsong 3 

U105206-01-16 Säsong 4 

Speltid: 15min/styck. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

Till serien hör också ett radiomagasin. Baura Magnusdottir sitter vid trädets fot och pratar med barn 

som berättar om sina tankar, funderingar och erfarenheter. När vinden far genom löven hörs sånger 

och berättelser som de lyssnar på tillsammans. Det är Petra Hellsing som sjunger sångerna. De är 

skrivna av Klas Widén och bygger på olika matematiska begrepp anpassade för barn i åldrarna 3-4 år. 

Berättelserna är skrivna av svenska barnboksförfattare. De berättas av Reine Brynolfsson.  

L104155-01-12 Säsong 1 

L104619-01-16 Säsong 2 

L104879-01-16 Säsong 3 

L105355-01-16 Säsong 4 

Speltid: 11min/styck min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

 

0-5 år – Radioprogram: 

 

L102481-01-08 Måns och Mari från vår till vinter 

Måns och Mari bor hos Matti i ett litet hus i utkanten av staden. Vi får följa med dem genom de fyra 

årstiderna och några av de högtider de upplever under året. Det är allt från att fira påsk, jul, nyår och 

födelsedagar till att gräva ner lökar i trädgården, plocka svamp, spana på fåglar och fjärilar, vattna 

blommor och titta på stjärnhimlen. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker.  

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103728-01-12
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U103783-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U104629-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U105206-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104155-01-12
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104619-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104879-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L105355-01-16
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102481-01-08
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L21130-01-05 Lilla syster Kanin 

Fem berättelser om Lilla syster Kanin och hennes Storebror av Ulf Nilsson. Vi hör Simon Norrthon 

som Storebror och Vanna Rosenberg som Lilla syster.  

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L31123-01-05 Grodan av Max Velthuijs 

Uppläsning av bilderbok om kärlek, vänskap, rädsla, mod, främlingskap. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L100194-01-11 Ekorrens födelsedag 

Ekorren och Myran är goda vänner. De firar Ekorrens födelsedag och de går på promenader. De är 

väldigt olika, men det gör ingenting. Vi möter Ekorren och alla hans vänner i skogen, i en fristående 

fortsättning på Riktigt goda vänner. Radioteater efter en bok av Toon Tellegen med bland andra 

Etienne Glaser, Pelle Hanaeus och Tintin Anderzon. Musik av Emma Nordenstam, Oscar Danielson 

och Cecilia Klingspor. Regi: Tove Jonstoij.  

Speltid: 11x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L100036-01-05 Arga Maja 

Maja är arg. Ingen i familjen har tid för henne. Och Karoline i skolan vill bara vara med Maja när Siv är 

sjuk. Och så är det Petter, en riktigt irriterande typ med rött hår. Det är hans fel att Maja råkar göra en 

dum sak. Det ska han få ångra! Uppläsare är Sofia Berg-Böhm. Meningar är korta och språket enkelt. 

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L51123-01-05 Hellsingar 

Ljudsatta uppläsningar av Lennart Hellsings dikter. Dikterna är valda med utgångspunkt i några av 

Hellsings käraste teman - mat, bananer och Orienten sedd ur ett sagoskimrande tusen-och-en-

nattperspektiv - och omgivet av klingande slingrande ljudvärldar. Bland böckerna som dikterna 

hämtats ur finns Kanaljen i Seraljen, Fabel från Babel, Matbok, Gås med krås och Bananboken.  

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

 

UR har under rubriken ”Småsagor” massor av uppläsningar av bilderböcker 

för 0-5-åringar – både på svenska och på andra språk! 

Se www.sli.se/avkarlstad för titlar och information! 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L21130-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L31123-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L100194-01-11
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L100036-01-05
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L51123-01-05
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6-9 år – radioprogram:  

 

L104151-01-10 Tulpanlökar till middag 

Det här är berättelsen om Rita som var barn i Holland år 1940. Andra världskriget hade just börjat och 

ganska snart tog tyskarna Holland. Rita var fyra år då och allting i hennes liv ändrades. Anna Lyons 

läser Rita Törnqvists bok som bygger på Ritas eget liv. Vi får följa med ända tills det blev fred igen och 

Rita var nio år.  

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L103761-01-10 Snöret, fågeln och jag 

Det här är berättelsen om Selma som har en 

fågel som pickar inuti henne. Den säger att hon 

är dålig och konstig. Det är därför hon inte har en 

bästis. Men nu är det sommar och Selma är på 

landet hos mormor och morfar och där spelar inte 

det så stor roll. En dag träffar Selma en flicka 

med keps som ser cool ut. Det är Snöret. 

Berättelsen om Selma handlar om att förstå sitt 

eget värde och om annat som hör livet till. Shima Niavarani läser Ellen Karlssons barnbok. Musik: 

Thomas Carleberg och Emil Nilsson. Regi: Emilia Traneborn.  

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L104661-01-10 Bokstavsbanditen 

Miranda och Amir bestämmer sig för att spionera på den mystiske forskaren Svante Svammelman. 

Svammelman har uppfunnit ett virus som får människor att prata baklänges och tappa bort bokstäver. 

Hans onda plan är att smitta hela landet med bokstavsviruset! Miranda och Amir bestämmer sig för att 

med hjälp av Amirs morfar och professor Petnoga stoppa Svammelman. Men det är lättare sagt än 

gjort.  

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L103222-01-20 Här vill inte hundar bo 

Året är 1974 och sexåriga Maria bor i ett miljonprogramhus i en förort till Stockholm. Hon längtar efter 

en hund, men får ingen. När Maria får veta att hennes föräldrar ska skiljas blir hon ledsen och arg. 

Hon tänker att om hon bara fick en hund skulle allt bli bättre. Johan Hallberg läser Anna Ehrings 

roman.  

Speltid: 20x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104151-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103761-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104661-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103222-01-20
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L104703-01-04 Min brorsa heter Noa 

Hör Anna-Clara Tidholms berättelse om rasism, 

vänskap och om att stå upp för det man tror på. I 

ett högt hus en bit utanför staden bor Saga med 

sin mamma och storebror Noa. Några våningar 

ner bor Sagas bästa kompis Anisa. De har känt 

varandra sen de gick på dagis och ska vara 

kompisar hela livet. Nu för tiden är Noa nästan 

alltid arg. Han har bytt namn till Viking, ritar 

hakkors överallt och säger dumma saker om Anisa. Berättare: Happy Jankell. 

Speltid: 4x11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L102241-01-15 Jättehemligt 

Yasmine Garbi läser Barbro Lindgrens klassiska Jättehemligt. I sin dagbok berättar Barbro om bästa 

vännen Ingrid, om sin familj, om sina grannar och om Anton som får magistern i skolan att skratta så 

tårarna rinner. Hon skriver om både vardagliga saker och om livets stora gåtor - om döden, om att 

vara ledsen, om när man slutar leka med dockor och om hur konstigt det är att även prinsessor går på 

toaletten. Musik av Nina Ramsby och regi av Tove Jonstoij.  

Speltid: 15x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L101281-01-10 Hugo och Josefin 

Josefin har längtat efter att börja skolan hela sommaren. Men allt blir fel redan första dagen. Fröken 

ser inte ut som en fröken och när hon ska ropa upp Josefin säger hon Anna Grå - namnet Josefin 

hatar. De andra barnen i skolan retar henne. Hon har inte likadana kläder som dem - hon är 

annorlunda. Då kommer Hugo till hennes hjälp, de blir vänner och när han är med är det ingen som 

ger sig på Josefin. Men en dag kommer inte Hugo till skolan. Jacob Ericksson läser Maria Gripes 

klassiska bok.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L101725-01-08 Jag, mamma och Socka Musen 

Peter Jöback läser Anna Toss bok om en mamma som berättar vad hon och lillasystern i familjen, 

Socka Musen, haft för sig om dagarna. Det handlar om allt från agenterna i trädgården och 

piratskeppet som kastade ankar, till när Socka Musen vann landskampen på fotbollsplan och historien 

om tårtbilsfarbrorn. Men när det är dags för den sista historien är det mamma som får lyssna.  

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L104703-01-04
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102241-01-15
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L101281-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L101725-01-08
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L100718–01-09 Jag vill ha en fladderpadda 

Belsam älskar djur, mjuka, lena djur som man kan klappa. Hon önskar sig ett djur så mycket hon bara 

kan men pappa säger nej. Belsam har astma, mamma är allergisk och pappa tycker inte om djur. Så 

Belsam samlar på andra djur istället. När Belsam går till Dissassos trädgård för att fånga en 

fladdermus blir hon upptäckt. Dissasso visar henne Fladderpladdra. Det är en papegoja som kan 

prata. Filip Alexanderson läser Maria Herngrens bok Jag vill ha en fladderpadda!  

Speltid: 9x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L102081-01-15 Mats och Roj 

Roj bor med sin mamma och pappa i ett hus. En dag flyttar Mats in i huset bredvid. De blir kompisar. I 

femton fristående program grejar och leker killarna. De gillar att testa saker: vad händer om man 

kastar upp en sten i rymden eller baxar ut en kundvagn på ett isflak? Hur bygger man en bra koja av 

pinnar? Hur mår ödlan Carina egentligen? Berättelserna om Mats och Roj är skrivna av Eva 

Lindström. Berättare: Krister Henriksson. Musik: Daniel Bingert.  

Speltid: 15x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

LS92457-01-12 Häxprovet 

Uppläsning av Maj Bylocks bok om den lilla Anneli som levde i Värmland på 1600-talet. Bygger på 

några rader ur ett domstolsprotokoll, om en flicka som ställs inför rätta. Hon rymmer till skogs när hon 

tror att hon är skuld till att syskonen hon skulle passa blev innebrända. Hon tas om hand av Ylva, en 

klok läkekunnig kvinna, just en sådan kvinna som för sina kunskapers skull så ofta stämplades som 

häxa...  

Speltid: 12x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

LS92957-01-14 Häxans dotter 

Uppläsning av Maj Bylocks bok. Fristående fortsättning på Häxprovet. Annelies styvmor Ylva har 

dömts för häxeri och nu är byborna efter henne. Hon springer till skogs där hon träffar en pojke som 

heter Tapio. Han visar sig vara hennes lillebror - pojken hon trodde dog i branden... Hon bosätter sig 

hos sin far och bror i torpet i Norra Värmland, men byborna tror hon är dotter till den fruktade häxan 

Ylva. Misstankarna om att även Annelie är häxa växer... 

Speltid: 14x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L99S01-01-08 Häxdoktorn 

Det är fattigt och eländigt i Karl XII:s Sverige. Häxprocesserna pågår fortfarande och pesten härjar. 

Ulv Björnklo, som just avtjänat fängelsestraff för häxeri, har turen att få tjänst som doktor i Karlstad. 

Men misstron mot honom finns där, inte minst sedan det börjat ryktas att man har sett Sissela 

Bödelsdotter i hans hus. 

Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L100718-01-09
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L102081-01-15
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=LS92457-%201-12
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=LS92957-%201-14
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L99S01-%201-8
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LS91470-01-21 Ensamma på ön 

Vi följer två ungdomars öden och äventyr på Djurön i Vänern. Berättelsen om Per, 11 år, och Katarina, 

14 år, bygger på verkliga händelser som inträffade vårvintern 1915. De två barnen blev insnöade på 

Djurön, alldeles ensamma... Boken är skriven av Gun Jacobsson.  

Speltid: 21x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L51213-01-15 Burkpojken 

Den ganska vildvuxna damen fru Berti Bartolotti får en dag ett paket som innehåller en jättestor silvrig 

konservburk. Inne i burken hittar hon en pojke på sju år! Plötsligt är fru Bartolotti mamma till en mycket 

artig och väluppfostrad burkpojke som heter Konrad. Fru Bartolotti har precis börjat vänja sig vid 

modersrollen när det kommer ett brev från fabriken där Konrad tillverkades: det har skett en 

felleverans och Konrad måste genast skickas tillbaka till fabriken. Tillsammans med Konrads goda vän 

Kitti gör hon upp planer och när de silverklädda männen från fabriken kommer för att hämta Konrad är 

de redo för strid! Sebastian Höglund läser ur Christine Nöstlingers bok.  

Speltid: 15x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L31253-01-10 Kalle Vrånglebäck och Stålfia 

Kalle Vrånglebäck är 6-7 år och han har en lillasyster som kallas för Loppa. Kalle har fått sitt alldeles 

egna efternamn Vrånglebäck, därför att han, enligt pappa och mamma, är lika vrång och bullersam 

som Vrånglebäcken. Det får hela familjen anpassa sig till - i synnerhet lillasyster Loppa. Idag skulle 

man säga att Kalle har DAMP. Handlingen utspelar sig dock under en tid då ingen pratade om 

neuropsykiatriska funktionshinder. Därför har berättelsen om Kalle Vrånglebäck och Loppa fått en ny 

innebörd för dem som inte förstod Kalle utan bara trodde han var ouppfostrad och elak. Serien består 

av tio kapitel ur Ingrid Sjöstrand bok. Uppläsare: Daniel Gustavsson.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

L103474-01-05 H.C. Andersen 

H.C. Andersen är en av världens mest kända 

sagoförfattare. Hans sagor väcker frågor om 

utanförskap, glädje, fantasi och förundran. Vi hör 

Anita Wall och Alida Morberg läsa Den lilla 

flickan med svavelstickorna, Kejsarens nya 

kläder, Tomten hos handlaren och Lilla Idas 

sommarblommor. I första programmet får vi lära 

känna författaren och Nadja Erixon pratar om 

sagorna med Tilde, Elvira, Melker och Joel som går i första klass på Fruängsskolan i Stockholm.  

Speltid: 5x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=LS91470-00-21
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L51213-01-15
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L31253-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103474-01-05
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L103321-01-03 Sanningen enligt Gunnar och Molly 

När man är bästa kompisar ska man alltid säga sanningen till varandra, det har Gunnar och Molly 

lovat varandra. De har varit bästisar i tre år nu. Ännu längre, så långt tillbaka Gunnar kan minnas, har 

han längtat efter att ha ett eget litet fluffigt djur. Men hans mamma säger att han är för liten för att ta 

hand om ett djur. Nu ska Mollys katt få ungar. Tänk om han råkar tacka ja till en liten, liten fluffig 

kattunge och råkar ta hem den och råkar gömma den? Måste man alltid säga sanningen, hur svårt det 

än är? I rollerna hörs Emil Kinman-Maly, Elsa Meyer, Agnes Sjölund, Anna Lyons, Christer Fant och 

Stina Rautelin. Berättare: Sverrir Gudnason. Musik: Gunnar Johnsén. 

Speltid: 3x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande. 

Finns även som read-a-long på dvd & strömmande. 3x10 min - U103197- 01-03! 

 

 

 

6-9 år – TV-program 

 

U101737-01-10 Sagor i nattmössan 

Johannes jobbar på bibliotek. Han kånkar böcker och sorterar, men han läser också mycket och 

drömmer sig bort i böckernas fantastiska värld. När han kommer hem om kvällen och tänder sin lilla 

lampa börjar han skriva på sina egna historier, inspirerad av vad han läst och vad som finns i hans 

närhet. Vi sugs in i historien som tar form av filmade sagoäventyr, ofta med Johannes själv som 

huvudperson. Finns även på finska, lulesamiska och romani/kaale. 

Speltid: 10x7 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

U105607-01-06 Folksagor i världen 

Animerade kortfilmer baserade på ovanliga 

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. Finns även på ryska, arabiska, jiddisch, nordsamiska, somaliska, kurdiska/sorani, dari, finska, 

meänkieli, romani chib/svensk romani och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 6x5 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103321-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=L103197-01-03
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101737-01-10
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U105607-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U105607-01-06
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V9532 Den fula ankungen - H.C. Andersens sagor 1 

Den stackars svanungen, som kläcks i ett ankrede, får gå igenom mycket lidande. Han blir mobbad, 

utskälld, retad och hånad. Han är nära att dö, både av hunger och kyla. Han klarar sig nätt och jämt 

från jakthunden och han blir undervisad av den arrogante katten, som tror den vet allt om världen. Till 

sist hittar svanungen sin rätta plats i livet. H C Andersens är en av världens absolut största 

sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som 

författaren som kunde skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt 

budskap. Berättelserna svänger mellan äkta och oäkta, godhet och ondska och 

fattigdom och rikedom. 

Speltid: 22 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9533 Elddonet – H.C. Andersens sagor 1 

En soldat på väg hem från kriget går förbi en häxa, som står vid ett ihåligt träd. 

Inom kort får han ett gammalt elddon och alla pengar som han kan önska sig. 

Soldaten blir förälskad i stadens vackra prinsessa, men prinsessan blir inlåst 

och soldaten får inte lov att gifta sig med henne. Som tur är har han med 

häxans hjälp fått några vänner, som till slut hjälper honom, så han undviker att bli hängd och får 

prinsessan. H C Andersens är en av världens absolut största sagoberättare. Han föddes i Danmark 

1805 och blev ganska snabbt känd som författaren som kunde skriva både roliga berättelser och 

sagor med ett socialt budskap. Berättelserna svänger mellan äkta och oäkta, godhet och ondska och 

fattigdom och rikedom. 

Speltid: 17 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9534 Dummerjöns – H.C. Andersens sagor 1 

Den rika fadern skickar sina två äldsta söner till slottet, så att de kan fria till prinsessan och få halva 

kungariket. De anser själva att de är så kloka att det inte finns några gränser för det, men när de 

äntligen möter prinsessan, glömmer de bort allt det kloka de ville säga. Deras lille bror, den avskydda 

Jöns, gör sig inte till för prinsessan och får henne att skratta. Han får halva kungariket och bröderna 

får går hem med svansen mellan benen.. H C Andersens är en av världens absolut största 

sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som författaren som kunde 

skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. Berättelserna svänger mellan äkta 

och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och rikedom. 

Speltid:11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9535 Flickan med svavelstickorna – H.C. Andersens sagor 1 

En fattig liten flicka försöker att sälja svavelstickor i den bitande kalla nyårsnatten, när de flesta har 

fest inne i värmen och äter god mat. Hon måste tjäna pengar till sin svältande familj, men det är ingen 

som köper av henne. Svavelstickorna ger henne några andra, stora upplevelser på årets sista kväll. H 

C Andersens är en av världens absolut största sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev 

ganska snabbt känd som författaren som kunde skriva både roliga berättelser och sagor med ett 

socialt budskap. Berättelserna svänger mellan äkta och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och 

rikedom. 

Speltid: 7 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9532
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9533
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9534
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9535
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V9536 Den lilla sjöjungfrun – H.C. Andersens sagor 2 

Den yngsta och den vackraste av Havskungens 7 döttrar önskade av hela sitt hjärta att bli en 

människa, att få en själ och leva på land. Hon älskar den vackra unga prinsen, som hon har räddat 

från att drunkna. Havshäxan förvandlar hennes fiskfenor till människoben, så hon kan bli en 

människa. Som betalning mister hon sin vackra röst. Den stackars sjöjungfrun får lida mycket för att 

komma i närheten av den vackra prinsen. H C Andersens är en av världens absolut största 

sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som författaren som kunde 

skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. Berättelserna svänger mellan äkta 

och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och rikedom. 

Speltid: 54 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9537 Prinsessan på ärten – H.C. Andersens sagor 2 

En ung flicka söker skydd för regnet på kungens slott och påstår att hon är en prinsessa. Den gamla 

drottningen vill gärna att sonen ska bli gift, men det ska vara med en riktig prinsessa. Drottningen vet 

precis hur man gör när man testar om en flicka är en riktig prinsessa. H C Andersens är en av 

världens absolut största sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd 

som författaren som kunde skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. 

Berättelserna svänger mellan äkta och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och rikedom. 

Speltid: 3 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9538 Granen – H.C. Andersens sagor 2 

Den lilla julgranen, som står i skogen mellan alla de stora träden, har så bråttom att bli stor, att det inte 

lägger märke till allt som händer runt omkring. Granen tänker bara på vad den ska uppleva när den 

blir större, äldre och klokare. Till jul blir den nerhuggen och får komma in i vardagsrummet - och en 

dag är det för sent, att hinna uppleva något som helst. H C Andersens är en av världens absolut 

största sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som författaren som 

kunde skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. Berättelserna svänger mellan 

äkta och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och rikedom.  

Speltid: 19 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9539 Den ståndaktige tennsoldaten – H.C. Andersens sagor 3 

Tennsoldaten blev stöpt med endast ett ben och han förälskar sig i en vacker dansös, som är vikt av 

vitt papper. Ödet tar med tennsoldaten på en lång och farofylld resa, men han kommer tillbaka till 

samma hus och möter sin gamla kärlek. H C Andersens är en av världens absolut största 

sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som författaren som kunde 

skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. Berättelserna svänger mellan äkta 

och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och rikedom. 

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9536
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9536
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9537
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9538
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9539
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V9540 Snögubben – H.C. Andersens sagor 3 

Några pojkar leker i den nyfallna snön och har precis byggt en snögubbe. Den upplever hela den stora 

spännande världen för första gången och får förklaringar av vakthunden på hur världen ser ut och 

fungerar. Han förälskar sig och upplever vinterns förvandling till vår. H C Andersens är en av världens 

absolut största sagoberättare. Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som 

författaren som kunde skriva både roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. Berättelserna 

svänger mellan äkta och oäkta, godhet och ondska och fattigdom och rikedom. 

Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9541 Svinaherden – H.C. Andersens sagor 3 

Den unga prinsen vill gifta sig och beger sig ut i världen, för att hitta den prinsessa som han vill ha till 

fru. När han möter den vackra prinsessan vill han ta reda på om hon är lika ren i sitt hjärta, som hon är 

vacker. Han klär ut sig till en svinaherde och tar arbete i kungens stall. Han får inom kort veta om den 

vackra prinsessan ska vara hans fru. H C Andersens är en av världens absolut största sagoberättare. 

Han föddes i Danmark 1805 och blev ganska snabbt känd som författaren som kunde skriva både 

roliga berättelser och sagor med ett socialt budskap. Berättelserna svänger mellan äkta och oäkta, 

godhet och ondska och fattigdom och rikedom.   

Speltid: 9 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

V9439 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: 9 min. Målgrupp: 0-9 år. Utförande: DVD & strömmande. 

 

 

 

 

Har Du elever som har behov av att få böcker upplästa? 

Du kan låna skönlitterära talböcker för elever i behov av särskilt stöd från Mediecenter Värmland!  

Du hittar hela utbudet på www.legimus.se och det behövs ingen diagnos…det räcker med att Du 

anser att någon/några elever blir hjälpta av att få boken uppläst. 

Utbudet innehåller över 100.000 skönlitterära titlar och lånetiden är 4 veckor. 

Beställ via e-post eller telefon så får Du får talboken på antingen en CD (Daisy) eller USB-sticka. 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9540
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9541
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9439
http://www.legimus.se/
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PROGRAM FÖR PEDAGOGER! 

 

TV-program: 

 

V9065 Han, hon, hen – ett genusmedvetet synsätt 

Finns det könsroller och varför lever de vidare, i så fall? På förskolan 

Egalia vill man motverka stereotypa könsroller. Utgångspunkten är att 

män och kvinnor inte föds med olika egenskaper, utan uppfostras till 

kvinnor och män. Barnen ska få utveckla sin egen person, utan att 

begränsas av sitt kön. Bakgrunden är att den svenska regeringen 1998 

inledde ett program för att uppnå bättre jämställdhet på alla sociala 

områden. 15 år senare är Lotta Rajalin och hennes kollegor på två 

förskolor pionjärer. De låter en genusmedveten pedagogik genomsyra 

förhållningssättet i vardagen. Det innebär att de uppmärksammar 

föreställningar om kön och könstillhörighet, och försöker bryta rådande 

könsnormer med pedagogik. Den genusmedvetenhet vi i dag har i 

Sverige har väckt intresse utomlands. Därför besöker ett franskt 

filmteam och Paris borgmästare några svenska förskolor för att lära hur vi gör.  

Speltid: 53 min. Målgrupp: pedagoger Utförande: DVD & strömmande. 

 

U101093-01-06 Leka livet – om lekens betydelse för barnen 

Inget är så utvecklande för barn som lek - för i leken är allt möjligt. Alla kan spela alla roller och man 

lär sig att samarbeta, lyssna på varandra och att vänta på sin tur. Leken kan också ha en helande 

kraft för sjuka, traumatiserade och tysta barn. Vad händer då när den fria leken får gott om tid och 

utrymme i förskolan? Och vilken roll har de vuxna i barnens lek? Lekpedagoger, lekterapeuter och 

förskollärare berättar om leken som det viktigaste pedagogiska redskapet. Många av dem menar att 

barnens lek är så betydelsefull att den borde uppta större delen av förskolebarnens dag. Dessutom 

medverkar professor Birgitta Knutsdotter Olofsson - lekforskare, lärarutbildare och lekens främsta 

vapendragare i Sverige.  

Speltid: 6x30 min. Målgrupp: pedagoger Utförande: DVD & strömmande. 

 

U100338-01-08 Barnet och orden – om språk i förskolan 

Förskolan har en enastående möjlighet att vara den plats där barns intresse för ord och andra 

språkliga uttryck utvecklas, och där deras naturliga språkglädje ska uppmuntras och stimuleras. Vi tar 

upp hur det verbala språket utvecklas, hur man arbetar när barnen i en grupp talar flera språk, hur 

språkstörningar tidigt kan upptäckas och behandlas, och hur barn med funktionshinder finner sina 

individuella former för kommunikation.  

Speltid: 8x30 min. Målgrupp: pedagoger Utförande: DVD & strömmande. 

 

  

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9065
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U101093-01-06
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100338-01-08
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U100140-01-07 Om barn och böcker 

Författare, pedagoger och barn berättar om sina upplevelser av bilderböcker. Hur skildras 

bilderbokens magiska värld? Kan man använda bilderboken på mer än ett sätt? Hur avspeglar sig 

barnens intryck av bilderböcker? Serien vänder sig till pedagoger, lärarstuderande, bibliotekarier och 

föräldrar. Vi möter författare, pedagoger och barn som delar med sig av sina upplevelser.  

Speltid: 7x30 min. Målgrupp: pedagoger Utförande: DVD & strömmande. 

 

UR Samtiden 

UR Samtiden är platsen för det breda offentliga samtalet. Här får du reda på nya medicinska 

upptäckter, ta del av samhällsdebatten och följa populärvetenskapliga föreläsningar med några av 

Sveriges mest framstående talare. Hos oss kan du – när du vill – se en föreläsning eller ta plats som 

publik på ett seminarium. UR Samtiden deltar i debatter och plockar upp snackisar i traditionella och 

nya medier. För alla tusentals timmar samtal, debatter och snack som UR Samtiden har spelat in når 

du via www.sli.se/avkarlstad ! 

 

 

Lärlabbet 

För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med 

serien är att den ska bidra till reflektion och 

handlingskraft hos pedagoger kring 

lärandeprocesser och visa att det ständigt finns 

möjligheter till yrkesutveckling. Programmen 

hittar du på www.sli.se/avkarlstad ! 

 

 

Radioprogram: 

 

Skolministeriet 

Skolministeriet granskar och belyser aktuella och viktiga skolfrågor genom levande reportage, egna 

undersökningar och fördjupande samtal. Landets enda program om skolan. 30 min. Varje termin 

sänds nya program och du hittar både gamla och nya på www.sli.se/avkarlstad. 

 

Lärarrummet 

Lärarrummet porträtterar inspirerande och engagerade pedagoger över hela landet i levande och 

fördjupande reportage. Lyssnaren får följa med in i klassrummen, ta del av lärarnas syn på pedagogik 

och höra vilka knep och metoder de använder sig av för att nå fram till eleverna. 30 min.  Varje termin 

sänds nya program och du hittar både gamla och nya på www.sli.se/avkarlstad. 

 

 

https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=U100140-01-07
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l%C3%A4rlabbet
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=skolministeriet
http://www.sli.se/avkarlstad
https://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&selsubtype=0&sort=SORT_REL&availonly=true&ursa=false&search=l%C3%A4rarrummet

