
 

 

 

  

Den grekiske filosofen Epikuros funderade på vad som gör människan lycklig och kom fram till att det 

är att umgås mycket med sina vänner! Vänskap har vi med oss genom livet - från att vi är små. I det 

här temabladet finns förslag från mediekatalogen SLI för att jobba med riktigt god vänskap, 

vänskapsbekymmer, annorlunda vänskap och oväntad vänskap, från förskolan till vuxna. Sök gärna 

efter mer material i Mediekatalogen SLI. Förslagen är länkade till mediekatalogen. Till många filmer 

finns handledning under dokument och länkar. Med hjälp av klipp- och delningsverktyget kan du 

välja ut delar och det är enkelt att dela i Community!   

  
Bajsfilmen - kortfilm 

Barnlåtar : Vi är riktigt goda vänner – radioprogram 

Billionaire Boy – engelsk spelfilm med svensk text, engelsk text och otextad 

Den lille prinsen – spelfilm med svenskt eller engelskt tal 

Du och jag : Carl och Lina – serie 

Du är bäst – serie 

En oväntad vänskap - Les Intouchables – fransk spelfilm med svensk- eller fransk textning 

Flyttfåglar – fransk spelfilm 

Igelkottens elegans – fransk spelfilm 

Jack och Pedro på nya äventyr – 3 kortfilmer 

Jaguaren – kortfilm 

Just Dance – amerikansk spelfilm 

Kalle Stropp och Grodan Boll – kortfilm med rim och sånger! 

Kompissatelliten : Om vänskap och svek – serie 

Krigshemligheter – holländsk spelfilm 

Kör schyst! Gräva efter guld - om samarbete – kortfilm med svenskt- eller engelskt tal 

Linnea i Målarens trädgård – kortfilm  

Mannen från Le Havre – fransk spelfilm  

Moonrise Kingdom – amerikansk spelfilm 

Mr Stink – engelsk spelfilm med alternativen svensk text, engelsk text eller otextad 

Nykomlingen – fransk spelfilm med svensk- eller fransk textning 

Om du var jag – serie 

Pelle Svanslös – tecknad spelfilm 

Pinos dagbok : Pinos födelsedag – med teckenspråkstolkning eller språkversionerna svenska, 

arabiska, kurdiska, finska, somaliska, meänkieli, kinesiska, romani arli, serbiska, sydsamiska, tigrinja 

eller japanska. 

Prick och Fläck på fläcken! – 6 kortfilmer 

Prick och Fläck på pricken! – 6 kortfilmer 

Skellig – engelsk spelfilm 

Småsagor : Vi är vänner – radioprogram 

Småsagor : Vitello får en vän – radioprogram 

Temablad Vänskap 
 
 
 

http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2035-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L100479-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2079-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2072-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103325-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104861-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1976-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1980-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1231
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1365-%202
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1738-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2026-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1273
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U100322-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1903-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1639-%204
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1248
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1256
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1255
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2006-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1997-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U41351-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1866-%201
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=Pinos%20f%C3%B6delsedag
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1868-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1259
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1708-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L104300-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L103221-04


 

The Boy in the Dress – engelsk spelfilm med alternativen svensk text, engelsk text eller otextad 

Tunggung : Kompis – ordlek om vänskap! 

Tänk om… - 12 kortfilmer med sång och musik! 

Tänkvärt - Filosofi, och varför - Epikuros 

Ugglan och kompisproblemet – serie 

Vem är var? – 8 kortfilmer 

Vem? – 8 kortfilmer 

Victor och Josefine – tecknad spelfilm 

Welcome – fransk spelfilm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1945-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U100843-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1914-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2084-%204
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102024-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1249
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1697-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1862-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1963-%201

