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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.

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..?

OBS! Alla titlarna är direktlänkade till SLI – ctrl-klicka och starta!
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The New Muzzy – level 1
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. Level 1: I 6
avsnitt får vi följa hur Prinsessan Sylvia, dotter till kungen och
drottningen av Gondoland, älskar Bob, kungens trädgårdsmästare. Men
Bob har en rival, Corvax, kungens minister, som lyckas få Bob kastad i
fängelse. Där träffar han Muzzy, en vänlig jätte från Yttre Rymden, och
äventyren börjar... Dessutom finns 3 Vocabulary-filmer som lär oss ord I tematiska områden såsom
siffror, färger, former m.m. Engelskt tal - otextat
Speltid: 6x15 samt 3x20 min. Målgrupp: 5-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

The New Muzzy – level 2
Level 2: I 6 avsnitt får vi följa hur den vänliga jätten Muzzy fortsätter hjälpa den kungliga familjen i
Gondoland mot den otäcke trollkarlen Corvax. Dessutom finns 3 Vocabulary-filmer som lär oss ord I
tematiska områden såsom siffror, färger, former m.m. 3x20 minuter. Engelskt tal – otextat.
Speltid: 4 min. Målgrupp: 5-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Postman Pat
En svensk röst berättar medan Postman Pat och alla de andra i Greendale talar engelska. Genom
växelverkan av rörliga bilder, svenskt och engelskt tal ges en introduktion till det engelska språket.
Otextat.
Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 5-9 år. Utförande: Endast DVD.

Pick a colour
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. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text
Speltid: 20x9 min. Målgrupp: 5-9 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Gordon & Penny
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. Engelskt tal
– otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 20x2 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande.

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.Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 10x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande.

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. Till varje avsnitt hör också en låt som du hittar på medföljade CD-skiva.
Texter till låtarna finns i handledningen!! Engelskt tal – otextat.
Speltid TV: 26x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande.
Speltid Radio: 26x1 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande.
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Kids english zone
I Kids English Zone får barn uppleva engelska på ett mycket påtagligt sätt. Olika sinnen engageras,
språkupplevelsen blir rent av fysisk, aktiviteterna avlöser varandra. Barnen får från allra första början
klart för sig att engelska är något man kan använda, något som betyder något, något man kan ha
roligt med. Sketcher, tecknade figurer, sånger, små scener ur barnens vardag och mängder av
aktiviteter ger tillsammans en underhållande och lustfylld introduktion till det engelska språket.
Engelskt tal – otextat.
Speltid: 26x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande.

Telling tales – del 1-5
Telling tales – del 6-10
Den här animerade serien tar de gamla traditionella berättelserna och ger dem en ny och modern
tappning. Med en fantasifull handling och en ordrik dialog på engelska är filmen ett unikt hjälpmedel i
språkundervisningen i engelska. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 10x10 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: DVD & strömmande.

Just so Darwin – del 1
Just so Darwin – del 2
Sam, en 7-årig sköldpadda, älskar att höra sin farfar Charlie berätta historier om olika djur och varför
djuren är som de är. De berättelser som Farfar Charlie berättar har förts vidare till honom genom
generationer av sköldpaddor. Det började när en liten sköldpadda hörde dem för många, många år
sedan. Varje berättelse har en eller två viktiga idéer baserade på Darwins teorier. Del 1 innehåller 6 st
avsnitt och del 2 7 st. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 13x5 min. Målgrupp: Från 10 år. Utförande: DVD & strömmande.

The Fourth King
The Fourth King is a Christmas story! Long ago three kings were
following a star to the little town of Bethlehem. They had agreed to meet
at the edge of the great desert. Because one more king was going to join
them. Detta är den okända historien om den fjärde vise mannen, hans
kamel och vad som hände dem på deras väg till Betlehem. Det är
samtidigt en fin liten saga som passar bra att inleda julen med. Engelskt
tal – otextat eller engelskt tex.
Speltid: 26 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Talk like a pro
Den fotbollstokiga artisten Frans Jeppsson Wall åker till Storbritannien för att träffa sex svenskar som
får leva sin dröm; att vara fotbollsproffs. Frans får hänga med på träning, under match och i deras
hemmiljö. Han tar reda på hur det är att leva i ett annat land - hur deras vardag ser ut och vilka
utmaningar de möter. Fokus ligger inte bara på fotboll, utan samtalen bygger på ämnesområden som
eleverna kan känna igen sig i - syskonrelationer, utanförskap, att flytta, förebilder och drömmar.
Genom en tydligt talad engelska ger serien exempel på vanliga formuleringar och språkliga uttryck.
Den speglar även engelsk kultur och levnadssätt. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x14 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

The grammar company
Lär dig engelsk grammatik med sköna gänget på
Grammatikbolaget! Varje episod tar upp en
aspekt av engelsk grammatik i tal, grafik och
sång. I programserien talar man huvudsakligen
engelska. Handlingen i korthet: Britt-Inger och
Mats ska öppna ett grammatikbolag på Irland,
The Grammar Company. Britt-Inger ska sköta
kundkontakterna medan Mats ska arbeta med
grammatiken på lagret. På Irland tillkommer två engelsktalande medarbetare, Patsy och Jimmy.
Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Desperados
Brittisk dramaserie om ett gäng unga basketspelare. Tränaren Baggy söker efter nya spelare till sitt
basketlag Desperados. Han tvingas kämpa hårt för att laget ska överleva och kunna stanna kvar i
ligan. Till Desperados kommer Charlie, en före detta lovande fotbollsspelare, Gabby, tidigare kapten
för ett flicklag, och den stökige Kyle. Alla spelarna är rullstolsburna, och tränaren Baggys ledord är
You might think this is a basketball team. You´re wrong, it´s a way of life. Baggy spelas av Ade
Adepitan, Paralympicsmedaljör i rullstolsbasket. 10x25 min. Engelskt tal – otextat, svensk eller
engelsk text.
Speltid: 10x25 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Blue Water High
På Blue Water Beach ligger ett ställe som många tonåringar drömmer om: Solar Blue Surfing
Academy, som bara tar in sex elever om året. De lyckliga som har blivit uttagna ska bo tillsammans i
ett år, gå på highschool och surfa. I slutet av året får bästa killen och bästa tjejen i gänget ett års
sponsorkontrakt och en plats på proffstouren. Men det är inte bara surfresultaten som ger poäng.
Skolan och hushållsarbete räknas också in, en utmaning när man är sexton år och kommer direkt
hemifrån. Det blir ett händelserikt, jobbigt och roligt år för Cassie, Loren, Bridget, Adam, Charley och
Guy. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 26x25 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Max’s Movie
Elvaårige Max har en tuff vardag. Han mobbas i
skolan och har en mamma som är väldigt
distraherad. Men Max har en livlig fantasi och tar
alla chanser att fly in i sitt filmskapande
tillsammans med sin låtsasvän, den modiga och
mäktiga krigaren Tariq. När Max möter dagliga
problem kliver han in i sin fantasivärld och
föreställer sig att han slåss mot drakar och
monster. Dramaserie riktad till 10-12-åriga elever
som studerar engelska. En engagerande historia
med ett starkt visuellt språk där man lätt kan följa med i handlingen trots en sparsam dialog. Engelskt
tal – otextad, svensk eller engelsk text.
Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Me and my pet
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. Alla talar engelska, till och med djuren!
Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 10x4 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Mortified
En tjej på väg in i puberteten har mycket att hålla ordning på: en kropp som förändras, en störtflod av
hormoner, kompisarnas obarmhärtiga bedömning, och kanske till och med en första obesvarad
förälskelse. 11-åriga Taylor Fry råkar ut för alltsammans. Hon är en glad tjej med mycket attityd men
som inte tycker att hon passar in i sin familj. Med en hippiemamma, en ytlig storasyster och en pappa
som i trakten går under smeknamnet Kalsongkungen är det svårt att klandra henne. Taylor kan bara
inte låta bli att ständigt hamna i extremt pinsamma situationer, gärna framför bästisen Hector, den
perfekta grannen Brittany eller den snygge sportkillen Leon. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 26x25 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Lockie Leonard – säsong 1
Australisk serie. Surfarkillen Lockie Leonard är tolv och trekvarts år. Tillsammans med sin familj har
han precis flyttat till Angelus, så långt ut på vischan man kan komma. För Lockie är det en total
katastrof: inga vänner, ny skola och ett hus som är på väg att försvinna ner i ett träsk. Men då
upptäcker Lockie det enda som gör allt okej - den knäppa lilla stan har de bästa vågorna han
någonsin sett. Inte för att det nödvändigtvis hjälper honom att överleva sina outhärdligt förstående
föräldrar, sin pappas jobb som den lokala polisen, en lillebror som inte kan sluta kissa i sängen, en ny
vän som älskar heavy metal och uppmärksamheten från skolans snyggaste tjej, Vicki Streeton. Det
kan bara betyda oro, pinsamheter, galna stunder och massor av knasigheter. Om det inte vore så
löjligt kunde man ju bli deprimerad! Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 26x25 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Lockie Leonard – säsong 2
Säsong 2. Australisk serie. Lockie Leonard, hans kompisar och speciella familj är tillbaka. I Angelus,
staden som ligger mitt ute i ingenting och som har de bästa surfingvågor man kan önska sig, är det
mesta sig likt. Men kommer det att fortsätta så? Alla har blivit ett år äldre och ett nytt läsår ska just
börja. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 26x25 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Tales from around the world
Animerade kortfilmer baserade på ovanliga
folksagor från hela världen. Filmerna riktar sig till
4-6 och är ursprungligen producerade för BBC
Learning. Sagorna ger kännedom om olika
länder, kulturer och berättartraditio ner. 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. Programmen finns även på lätt engelska!
Speltid: 6x5 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

The legends of King Arthur
Excalibur, Camelot, Avalon och den heliga graalen. Låter det bekant? Historien om den store kung
Arthur som drog svärdet ur stenen har intresserat och fascinerat människor sedan medeltiden. Idag
kan vi se inspiration från legenderna i böcker och filmer som Harry Potter, Game of Thrones och
Shrek. Vi är nyfikna på legenderna kring Arthur, Merlin, riddarna runt det runda bordet, druider,
häxkonst och trolldom och följer i kung Arthurs fotspår i Cornwall och Somerset. Vi hör experter
berätta och besöker slottet Tintagel där vi också hittar Merlins grotta, och Avalon i Somerset, på
kartan känt som Glastonbury Tor. Serien är tänkt att inspirera eleverna att ta reda på mer om kung
Arthur och legenderna samt inbjuda till att producera egna litterära och konstnärliga alster. Engelskt
tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x8 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

Life on Scilly
Utanför Englands sydvästra kust ligger de varma
och vackra Scillyöarna. På öarna bor bara ett par
tusen människor. Vi följer de fyra 15-åringarna
Tom, Amy, Harry och Jess i deras säregna liv i
ett ovanligt landskap. Engelskt tal – otextad,
svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Popreel – säsong 1
Strosar du hellre på Hollywood Boulevards stjärnprydda trottoarer eller dansar du Capoeira under
palmerna? Popreel dyker ner bland populärkulturen i de engelskspråkiga delarna av världen. Vi hör
engelska som det talas i England, Nordirland, Irland, Australien, USA, Sydafrika och Indien. Till tvserien Popreel hör även radioserien Radio Popreel. Tv-serien Popreel kan visas som förförståelse
innan klassen lyssnar på Radio Popreel och diskuterar programmets innehåll. Engelskt tal – otextad,
svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

Popreel – säsong 2
I andra säsongen av Popreel bekantar vi oss med steampunk, Ironman surf i Australien, steel pans i
Karibien och rap i ett sovrum i Dublin. I Sydney besöker vi en filmfestival för smarttelefon-filmer,
konstnären Jason Wing och djurskötaren Jake McKinley-Turner. På Irland tävlar elever i att recitera
poesi och på Antigua blir det tävlingssegling. Soca-stjärnan Tian Winter, författaren Joanne C
Hillhouse och konstnären Mark Brown uppmanar oss att tro på oss själva och att aldrig ge upp.
Engelskt tal – otextad, svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

Popreel – säsong 3
I säsong 3 får vi följa med runt i världen och undersöka populärkulturen. Vi träffar människor på olika
platser och diskuterar frågor som: Hur kan man förändra samhället genom populärkultur? Vad vore
livet utan musik? Hur långt kan man drivas av målmedvetenhet? Engelskt tal – otextad, svensk eller
engelsk text.
Speltid: 4x15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

My English!
Vi möter artister, författare, musiker och ståuppartister från Sverige och engelskspråkiga länder som
berättar om sitt förhållande till det engelska språket. Bland de medverkande finns Ane Brun, Markus
Zusak och Nina Persson. Engelskt tal – otextad, svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x5 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Mission Food
Fjortonåriga Serena Winckle får i uppgift att laga enkla rätter från England, USA, Wales, Australien
och Nya Zeeland. Till hjälp har hon mamma Rosie Winckle, som hjälper henne med Pavlova tårtan,
Keith Foster som vet hur man lagar BLT-smörgåsar och den välrenommerade kocken Patrick Carney
från Wales som bjuder på receptet till Welsh Cakes och Mac´n´Cheese! Programmen är fristående
och har alla ett tema. Huvudsaklig målgrupp är åk 8. Engelskt tal – otextad, svensk eller engelsk text.
Speltid: 5x12 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Shakespeare Close-ups
Varför plågas Hamlet? Vad är det som driver Ofelia till vansinne? I varje program presenterar och
gestaltar unga brittiska skådespelare en enda scen ur en Shakespearepjäs. Det handlar om olycklig
kärlek, rädsla för liv och död, människans stora eviga frågor och känslor. Här används ingen rekvisita,
inga historiska kostymer. Dialogen är på vardaglig, samtida engelska. Vi besöker också olika platser i
London som Shakespeares Globe Theatre. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 5x10 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Holly’s Heroes
Baskettokiga Holly McKenzie flyttar med sina
föräldrar från Nya Zeeland till den lilla kuststaden
Woolich i Australien. I staden finns bara ett enda
basketlag och Holly upptäcker snart att hon inte
är välkommen att spela i det. Så snart den första
besvikelsen har lagt sig bestämmer sig Holly för
att sätta ihop ett eget lag. Hon får tag på en
ganska brokig samling spelare och laget får
namnet The Outlaws! Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 26x25 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

Goal
TV-serie i 13 avsnitt om fotboll, kärlek och intriger! Manni är en ung lovande fotbollsspelare från
Latinamerika som kommer till England för att provspela i London Rangers. Det mesta är jobbigt i
början, men efter ett tag flyter både hans engelska och spel bättre. Manni blir vän med Emma. Men så
kommer flickvännen, fotomodellen Lucia, på oväntat besök. Manni får chans att visa vad han går för
när Paul skadar sig och inte kan spela. Det blir succé och Manni befinner sig plötsligt i rampljuset.
Men det är någon som gör allt för att han ska misslyckas...Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 13x25 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Kortfilmsklubben
Kortfilmer på engelska tänkta att fungera i
språkundervisningen på högstadiet och i
gymnasiet. Innehållet varierar, men det handlar
först och främst om möten mellan människor;
livet, döden, kärlek, konflikter, sex, rätt och fel.
Engelskt tal – otextat eller engelsk text. Se
www.sli.se/avkarlstad för rubriker och innehåll!
Speltid: 5-20 min/program. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Family Foster
Engelska är vår tids världsspråk, trots att både mandarin och spanska talas av långt fler människor.
Hur, och varför, fick engelskan denna särställning? Kommer den att bestå? Hur känns det till exempel
att ha den utkastade kolonialherrens språk som sitt modersmål, som man har i Indien eller Sydafrika?
Keith och Julia Foster reser runt jorden till olika platser där man talar engelska för att samtala med
experter och vanliga språkanvändare. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 7x30 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Foster's English shorts
Vi tittar på några av de sätt som man kan lära sig världsspråket engelska på. Vi besöker bland annat
en kontroviersiell tidning, en improvisationskurs i Hollywood och träffar en au pair i London.
Programledare: Keith Foster. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 5x5 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Anaconda in English
Populärkulturellt språkprogram på engelska för ungdomar. Vi ser reportage från Irland, Skottland,
USA, England och Sydafrika om bland annat humor, spöken, kändisar, klädstilar och rumpor.
Programledare: Johannes Hallbom. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

Ramp om historia:
Nedslag hos människor som upplevde det som senare kom att bli världshistorien. Rubriker:
Amerikanska inbördeskriget, Medborgarrättsrörelsen, Slaveriet, Niggerlover, The ghetto och
Woolworths it in. Engelskt tal – svensk eller engelsk text.
Speltid: 6x5 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Conspiracy
Keith Foster går djupare in på konspirationsteorierna som presenteras i tv-serien Conspiracy. Vi lär
oss om ufologi, chemtrails och Illuminati. Engelskt tal – otextat, svensk eller engelsk text.
Speltid: 3x30 min. Målgrupp: Från 16 år. Utförande: DVD & strömmande.

Big words:
Kända svenskar tävlar i sina kunskaper om engelska. Istället för poäng får lagen bokstäver och med
dem ska man bygga långa ord - eller BiG Words! Lagledarna Sara Young och Henry Bronett har med
sig gästerna Zian Zandi och Henrik Elmér, respektive Nils Landgren och Zeid Andersson. Vi får se hur
de olika lagen lyckas svara på Keith Fosters sportfrågor, och Nils Landgren och Zian Zandi möter
varandra i en duell där de ska kunna de engelska orden för delarna på en get. Engelskt tal – otextat,
svensk eller engelsk text.
Speltid: 17x30 min. Målgrupp: Gymnasiet/vux. Utförande: DVD & strömmande.

Amira Time
Harry, Yemi och Amira är bästa vänner och
hänger ofta tillsammans. Varje gång de ska ses
får Herry och Yemi vänta på Amira. Amira
kommer aldrig i tid. Men Amira har alltid roliga
och spännande ursäkter till varför hon är sen.
Syftet med serien är att bidra till nyanlända
elevers språkutveckling i engelska.
Engelskt tal – otextat eller textat på: svenska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska, persiska o
tigrinja.
Amira Time – med stödord – Samma program fast med engelska stödord. (samma textningar)
Speltid: 2x18 program á 25 min. Målgrupp: Gymnasiet/vux. Utförande: endast 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.
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Realiafilmer där du kan välja engelskt tal:

Allt om djur
Varje avsnitt av serien är ett undersökande äventyr in i ett djurs liv –
dess familj och vänner, hot och faror, var det bor och vad det gör.
Genom seriens gång upptäcker vi att även om några är större, starkare
och smartare, så är varje djur unikt, precis som vi människor! Engelskt
tal – otextat eller engelsk text. Djuren vi träffar är: flodhäst, surikat,
gepard, elefant, struts, schimipans, lejon, tiger, giraff, krokodil, känguru,
noshörning, leopard och zebra!
Speltid: 14x25 min. Utförande: DVD & strömmande.

New York
Berättar om geografi, historia, stadsdelar, arktiektur, människor och det moderna New York.
Engelskt tal o text.
Speltid: 20 min. Utförande: DVD & strömmande.

Australien – det stora landet i söder
I detta program får vi veta mer om Australien, dess historia och hur landet ser ut idag. Vi får uppleva
natur och djurliv, geografi samt får veta mer om landets första invånare - aboriginerna. Programmet
ger en bra överblick över Australien och dess unika djur som koalor och kängurur och befolkningen
som till viss del härstammar från brittiska straffångar. Australien är ett land rikt på mineraler och med
den vidsträckta australiska bushen eller "the Outback" som den ibland kallas. Engelskt tal – otextad
eller engelsk text.
Speltid: 17 min. Utförande: DVD & strömmande.

British and American - the same but different
Det engelska språket talas givetvis av dem som bor I Storbritannien. Men också i USA, eftersom ett
stort antal britter utvandrade till den här kontinenten i början av 1600-talet och grundade New
England. Britterna kolonialiserade också andra delar av världen såsom Australien och Kanada.
Kolonier som numera är självständiga länder men där man fortfarande talar engelska. Men finns det
några skillnader på den engelska man talar i England och t ex den i USA? Den amerikanska
ungdomskulturen utgör en stor del av våra tonåringars vardag. De lär sig brittisk engelska i skolan
men hör amerikansk engelska på tv, i filmer och andra media. Med den här dramatiseringen
identifierar vi några av de ord som är helt olika mellan språken men betyder samma sak. Engelskt tal
– otextad.
Speltid: 12 min. Utförande: DVD & strömmande.
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Bland får och slott i Wales
Var ligger Wales och vilka kända landmärken ligger där? Vi lär oss om geografi, historia, och
näringar. Wales är berömt för tre saker: sin kust, sina slott och sina får. Därför besöker vi också en
fårfarm - i Wales finns nämligen fyra gånger så många får som människor! Engelskt tal – otextat eller
engelsk text.
Speltid: 12 min. Utförande: DVD & strömmande.

Vykort från London
London är ett av svenskarnas mest populära turistmål! Häng med till världsmetropolen och besök de
populära turistattraktionerna, som bl.a. Trafalgar Square, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, London
Eye, Big Ben, Oxford Street och Buckingham Palace. Londons röda dubbeldäckare är ett välkänt
inslag i stadsmiljön. Tidigare såg du dem överallt men idag körs de på utvalda rutter. Filmen skildrar
hur du hänger med på en tur! Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 11 min. Utförande: DVD & strömmande.

Republiken Irland - en överblick/Irland den delade ön
Innehåller två delar. Del 1 är en rundresa i republiken Irland! Vi lär oss
bland annat om klimatet och landskapet, den dramatiska kusten med
branta klippor, samt inlandet med böljande gröna kullar. Vi besöker
huvudstaden Dublin och får se hur man firar nationaldagen S:t Patricks
Day. Den andra delen sammanfattar Irlands historia. Varför finns det ett
Nordirland, som tillhör Storbritannien och ett "republiken Irland" som är
en självständig stat? Filmen förklarar konflikten som delat ön. Engelskt
tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 13+4 min. Utförande: DVD & strömmande.

British Life and Culture
In this film we learn about British Life and Culture. We study London’s Traffic and Public Transport
and then take a look at Multicultural Britain and it’s history. We review its Political System and master
playing cricket during Leisure Time. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 4+6 min. Utförande: DVD & strömmande.

London Files – Parkour
De två reportrarna Jing och Will följer upp artiklar och reportage i London. I det här klippet testar de på
parkour.
Speltid: 5 min. Utförande: Strömmande.
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London Files – Bike
De två reportrarna Jing och Will följer upp artiklar och reportage i London. Under en lång period var
det i London ansett farligt att cykla och därför finns det många Londonbor som inte kan cykla!
Speltid: 5 min. Utförande: Strömmande.

London Files – Bus
De två reportrarna Jing och Will följer upp artiklar och reportage i London. I det här utbildningsklippet
undersöker Jing historien och framtiden för den röda dubbeldäckaren, en viktig symbol för London.
Speltid: 5 min. Utförande: Strömmande.

Storbritannien - Unionens geografi och historia
Storbritannien är en union som består av England, Wales, Skottland
och Nordirland. I den första delen i serien om Storbritannien tittar vi
närmare på unionens geografi och historia. Trots sin relativa närhet till
Sverige är klimatet helt annorlunda - och naturen skiljer sig också.
Britter har alltid varit skickliga sjöfarare och blev redan tidigt en
stormakt med kolonier - så spreds det engelska språket över världen. I
filmerna pratar vi med britter och även elever från Svenska skolan i
London - där de ger sin syn på Storbritannien. Idag lever nästan 40.000
svenskar i London. Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 15 min. Utförande: DVD & strömmande.

Storbritannien – Unionens politik och ekonomi
När vi ser Storbritannien på teve syns ofta kungahuset som utstrålar pompa och ståt. I politiken är det
full fart i Underhuset. Politiker buar, skränar och debatterar. Men hur fungerar det politiska systemet?
Hur fungerar unionen rent praktiskt? Är det skillnad att bo i England, Wales, Skottland eller
Nordirland? När man pratar om Storbritannien så tänker man också på ett strikt klassamhälle, något
som britterna både älskar och hatar. I filmerna pratar vi med britter och även elever från svenska
skolan i London - där de ger sin syn på Storbritannien. Idag lever nästan 40.000 svenskar i London.
Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 15 min. Utförande: DVD & strömmande.

Storbritannien – Unionens människor och kultur
Hur lever britterna? Vad gör de på fritiden? Hur skiljer sig britterna från svenskarna? Vi tittar på maten
- och olika specialiteter i unionen. I Skottland äts inälvor i ko-magar. Här spelas fotboll, rugby och
cricket. Nationalskalden Shakespeare etablerade den moderna teatern. Wales är känt för sången och
på Nordirland syns de målade väggarna. I filmerna pratar vi med britter och även elever från svenska
skolan i London - där de ger sin syn på Storbritannien. Idag lever nästan 40.000 svenskar i London.
Engelskt tal – otextat eller engelsk text.
Speltid: 15 min. Utförande: DVD & strömmande.
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På vår SLI-sida hittar du även en mängd spelfilmer
som kan användas inom engelskundervisningen!
Filmer med engelskt tal, både otextade och
engelsktextade.

Pussel & spel
Vi har i samarbete med några olika leverantörer en försöksverksamhet där vi fått tillgång till en mängd
spel, pussel m.m. som vi får låna ut för utvärdering.
Under två veckor får du tillgång till produkterna för att prova om dom är något ni kan använda i er
verksamhet. Efter de två veckorna ska produkten återsändas till Mediecenter och om ni är
intresserade kan ni köpa den direkt från respektive leverantör!
Länkar till leverantören hittar ni på vår hemsida eller på respektive spel genom att följa länken nedan.

Ljudlotto – djur och natur
Ljudlotto för upp till 25 barn. Varje set innehåller 25 dubbelsidiga brickor där en sida visar bild av ett av
de 25 ljuden och den andra är ett kort med 6 bilder, 150 marker, CD med bara ljuden eller 8 olika
språk ljuden åtföljs av namnet på ljudet på resp. språk. Språken som ingår är bl.a. engelska, spanska,
franska samt tyska (inte svenska).

Clothes and colours – Engelsk bingo
I detta lättsamma och engagerande bingospel övar deltagarna upp sitt
första ordförråd i engelska samtidigt som de har kul tillsammans.Flera
olika spelvarianter är möjliga: - bingo med upp till 24 deltagarelotto med
1-4 deltagare - memory med 1-4 deltagare - träna orden ensam eller i
par med möjlighet att rätta själv. Innehåller 24 spelplaner med bilder på
kläder i olika färger.

Make it four – A
Med ett roligt kvartettspel tränas engelska ord, fraser och uttal på ett enkelt och lekfullt sätt. Spelet
spelas med tre eller fler deltagare och går ut på att samla fyra kort inom samma kategori. Make it four
B innehåller följande kategorier: At school, Birds, Clothes, Drinks, Family, Food, Fruits, Furniture, On
the table, Pets, Seasons, Sparetime, Travel.
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Make it four – B
Med ett roligt kvartettspel tränas engelska ord, fraser och uttal på ett enkelt och lekfullt sätt. Spelet
spelas med tre eller fler deltagare och går ut på att samla fyra kort inom samma kategori. Make it four
B innehåller följande kategorier: Animals, Bathroom, Drawing, Garden, Insects, In the sea, Kitchen,
Music, Professions, Shapes, Sweets, Tools, Vehicles.

True or False
Ett lässpel i nybörjarengelska där man tränar läsförståelse med lättlästa engelska ord och fraser. I
spelet ingår åtta bildkort med olika teman, till exempel tama och vilda djur, antal, färger, kläder, frukt
och grönsaker. Till varje bildkort finns 16 påståenden som ska sorteras in under TRUE or FALSE. Här
gäller det att dels förstå frågan och dels kunna tolka svaret ur bilden. Svårighetsgraden ökar från
bildkort till bildkort.

English Learning Puzzle 7
Passar de elever som kan några engelska ord. Nu blir nästa utmaning att sätta ihop orden till
meningar som passar till bilderna. Exempel: The pigs eat. The horse gallops. The fish catches a fly.
The officer stops the traffic. The dog wears a red collar. Självrättande. Bitarna passar bara på ett sätt.

English Learning Puzzle 10
Passar de elever som kan några engelska ord. Nu blir nästa utmaning att sätta ihop orden till
meningar som passar till bilderna. Exempel: The pigs eat. The horse gallops.The fish catches a fly.
The officer stops the traffic. The dog wears a red collar. Självrättande. Bitarna passar bara på ett sätt.

Super Bis Engelska
Kortspel på engelska med frågor och svar. Eleverna tränar
fraser och elementär grammatik på ett skojigt sätt. Ett spel som
blir populärt i klassrummet. Här finns frågor som: Are you
hungry? What day is it today? What time is it? How old are
you? Sedan gäller det att para ihop så många frågor och svar
som möjligt. Den som sitter med "Jack-in-the-box" kvar på
hand, när spelet är slut, har förlorat.

Animals – engelskt bingo
I detta lättsamma och engagerande bingospel övar deltagarna upp sitt första ordförråd i engelska
samtidigt som de har kul tillsammans.Engelsk Bingo - Animals innehåller 24 spelplaner med bilder på
djur och insekter och 30 textkort. I handledningen finns alternativ för individuella övningar samt en
sida att kopiera för fler textkort.
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English Memory
Spela memory och lär er engelska på ett roligt sätt. Spelet består av 96 kort, 48 bildkort + 48 kort med
meningar. Para ihop mening och bild. Tävla och spela memory. Eller sitt ensam i lugn och ro och para
ihop mening med bild. Skriv av meningarna. Översätt. Läskorten kan användas på många olika sätt i
engelska för nybörjare. Meningar som: Peter has a blue book. Fiona has a buggy. Alla meningar är
skrivna i presens.

Questions and Answers
Ett spel som lockar till konversation. Titta på postern.
Blanda korten. En spelare drar ett kort. De andra ska ställa
ja- och nejfrågor till spelaren med kortet. Nu gäller det att
komma fram till vilken bild som finns på kortet. Den spelare
som får flest kort vinner spelet. Korten delas in i Means of
transport, Animals, Musical instruments, Stationary and
Everyday objects. Lärarhandledningen innehåller flera tips
och idéer om spelmöjligheter: The group game, Finders
keepers, Guess who? ...

Sentence Maker
Ett roligt spel där ni tillsammans lär er rätt verbform. Ge er ut på spelplanen bland ord som: arrive,
catch, move, pay, speak, study, make ... En lärare leder spelet. Dela in eleverna i lag. Slå tärningen.
Flytta markören till en ruta med ett verb. Dra ett spelkort. Säg en mening med rätt verbform för verbet
ni hamnat på. Läraren kontrollerar om meningen är rätt.

The Great Verb Game
Ett spel på engelska som tränar de olika verbformerna, regelbundna och oregelbundna. Kommunicera
med klasskamraterna! Spela med kompisar eller på lektionen. Spelet finns på engelska, tyska,
franska, spanska och italienska. Exempel på verb som förekommer: change, sit, fall, argue, speak,
write, build ... Spelet har flera varianter.

Pack Your Bag
Ett lärorikt spel där eleverna ska bli först med att packa sin
"resväska". På baksidan av korten (med resväskan) finns en
bingobricka. Använd den när ni spelar bingo med orden.
Förbereder eleverna med ord som är bra att kunna när de ska
ut och resa. Ord som walking boots, hoodie, toothbrush,
swimming trunks, trainers m.m.
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Hooked on Phonics – Lär dig läsa Engelska
Program som använder beprövade inlärningsmetoder för att
tillhandahålla 4- till 7-åringar en stark grund inom fonetik och
läsning på engelska. Med en steg-för-steg-metod lär barnen
sig om bokstäver och ljud, hur man sammanställer dem för
att skapa ord och sedan kan läsa fantastiska sagor och
böcker. Eftersom barn lär sig på olika sätt inkluderar
programmet en mångfald av multisensoriska verktyg som
vänder sig till elever som lär sig visuellt, auditivt och efter
erfarenhet. Hooked On Phonics - Learn to Read English inkluderar en mångfald av originella böcker
med färgstarka illustrationer och vänliga karaktärer som engagerar läsare och lär barn
basfärdigheterna som behövs för att bli säkra läsare nu och i framtiden. Innehåller 2 nivåer - förskola
och första klass, 3 arbetsböcker, 6 ljud-CD, 22 sagoböcker, 7 uppsättningar bildkort, 2
föräldrahandböcker, framstegsaffischer och klistermärken för att följa läsframgångarna.

Engelsk språklek
Tränar språket muntligt med verb som utgångspunkt.Det finns 12 olika spel att välja mellan för olika
nivåer. Det kan användas på olika kunskapsnivåer och på olika vis för att "sätta" språket genom att
praktisera det. Spelen leker in såväl känsla för tempus som formriktighet och utvecklar språkstrategier
för att uttrycka sig. Spelmomentet får alla att våga utan att tveka och bidrar till glädje, respekt och
trivsel i klassrummet. Den engelska kortleken innehåller 110 oregelbundna verb med handledning till
spel på olika nivåer.

Pussel på engelska – Street
Lär dig engelska ord genom ett spännande och pedagogiskt pussel. I pusslet sätts alla engelska ord
in i sitt sammanhang genom bilder och motiv från engelsk stadsmiljö.

Pussel på engelska – Kitchen
Lär dig engelska ord genom ett spännande och pedagogiskt pussel där alla engelska ord sätts in i sitt
sammanhang. I detta pussel sker det genom bilder och motiv från köket.

Pussel på engelska – Countryside
Countryside är ett pedagogiskt, roligt pussel där man snabbt lär sig ett stort antal engelska ord. Orden
i pusslet sätts i sitt sammanhang genom bilder och illustrationer från den engelska landsbygden.

Roundtrip of Britain and Ireland
Ta er runt landet och lär er fakta på vägen. Vem når först huvudstaden? Lägg upp spelplanen. Blanda
korten. Montera tärningarna. Sätt i gång! Spela gärna i lag. Nu är det bara att slå färgtärningen. Svara
på frågan. Svarar ni rätt, slår ni pricktärningen och flyttar det antal steg den visar. Två
svårighetsnivåer. Fakta, karta och speltips finns i handledningen.
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Preposition Island
Häng med piraterna i jakten på rätt preposition! Med piraterna blir det roligt och enkelt att använda rätt
preposition. Spännande spel på engelska! Med hjälp av spelet tränas prepositionerna: framför,
bakom, under, på, i, över, bredvid och mellan.

Ord, ord, ord – substantiv
Ord, ord, ord! är en bildbas för alla barn och ungdomar som behöver stärka sitt ordförråd t.ex i
svenska 2-undervisningen. Fina bilder att lära sig, beskriva, hitta på berättelser till och organisera på
olika sätt. Fungerar också utmärkt för undervisning i engelska, modersmål eller moderna språk då
materialet är helt bildbaserat. Innehåller 180 kort inom följande områden: - djur - mat - dryck - frukter grönsaker - i skolan - i hemmet - kläder - kalender.

More than one story
Vi är alla mer än en berättelse... Detta är ett kortspel utvecklat för att bygga broar mellan människor i
alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer. Hur man spelar: Berätta om... Varje kort ger förslag på
vad den ena spelaren kan berätta om sig själv för de andra spelarna. Frågorna är på Svenska och
Engelska.

A box of English
A box of English är ett lättanvänt material med fokus på den
kommunikativa förmågan enligt direktiven i Lgr 11s
kommentarsmaterial till kursplanen i engelska 1-3. Materialet består av
60 kort med varierade, enkla och snabba övningar. Övningarna är
fristående och kan användas i vilken ordning du vill. De flesta
övningarna går att genomföra utan någon förberedelse. Korten är
indelade efter de receptiva förmågorna listening, reading och de
produktiva förmågorna speaking, discussing och writing.

Verbhistorier
Verbhistorier är ett bra hjälpmedel när barn ska öva grammatik, ordförråd och muntligt och skriftligt
berättande. Lämpar sig t.ex. för svenska 2-undervisningen eller för gruppövningar i klassrummet.
Verbhistorier fungerar även utmärkt för undervisning i engelska, modersmål eller moderna språk
eftersom materialet är helt bildbaserat. 18 sekvensserier, bestående av fyra kort vardera där ni får öva
på verbböjningar. Målverbet är inbäddat i en vardaglig situation. Kan användas för både muntliga och
skriftliga övningar.
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Triolud – vokabulär 1
TrioLud Vokabulär 1 innehåller tre olika spel, i ökande svårighetsgrad, som bidrar till att öka elevens
ordförråd, begreppsbildning och språkliga uttrycksförmåga. Vart och ett av spelen kan spelas av upp
till fyra deltagare samtidigt. TrioLud Vokabulär 1 lämpar sig särskilt för elever med språkstörning, eller
för undervisning av svenska till nyanlända. Kan även användas vid modersmålsundervisning, eller
undervisning engelska eller moderna språk, då bilderna inte är språkspecifika. Följande spel ingår i
TrioLud Vokabulär 1: Spel 1: Lotto - Vad finns i huset? - Lär er namnen på föremål i hemmet och
arbeta med begreppsförståelsen genom att kategorisera och matcha bilderna.Spel 2: Tärningsspel:
Para ihop och bilda meningar - Använd två bilder tillsammans för att bilda en mening. Spel 3:
Tärningsspel, Färgspelet - Matcha färger/föremål och förklara dem i en mening

Triolud – Vokabulär 2
TrioLud Vokabulär 2 innehåller tre olika spel, i ökande
svårighetsgrad, som bidrar till att öka elevens ordförråd,
meningsbyggnad, begreppsbildning och språkliga
uttrycksförmåga. Vart och ett av spelen kan spelas av upp till
fyra barn samtidigt. TrioLud Vokabulär 2, och lämpar sig särskilt
för elever med språkstörning, eller för undervisning av svenska
till nyanlända. Kan även användas vid modersmålsundervisning,
eller undervisning engelska eller moderna språk, då bilderna
inte är språkspecifika. Följande spel ingår i TrioLud Vokabulär 2:
Spel 1: Vad jobbar vi med - Lär er namnen på olika yrken och arbeta med begreppsförståelsen genom
att kategorisera och matcha bilder på yrken och föremål som hör till. Öva på att bilda enkla meningar
med ett yrke och ett matchande föremål Spel 2: Det mystiska föremålet - Bilda meningar genom att
välja det föremål som passar in i en sekvens bildsekvens. Spel 3: Roliga meningar - Utforma en enkel
mening bestående av subjekt, verb och objekt.

The Animal Kingdom
Med spelet The animal kingdom lär sig eleverna vad olika djur heter på engelska. Spelet uppmuntra
eleverna till att prata engelska och att lära sig om hur djuren lever. Spelet innehåller 66 spelkort, 36
bingokort med en kategori av djur på ena sidan och bingobricka på andra sidan. Dessutom medföljer
en lärarhandledning med flera tips och idéer om användningssätt.

Who’s who?
Kan du hitta rätt person? Träna ditt ordförråd vad gäller personers utseende. Lägg upp de röda korten
på bordet, med framsidan uppåt. Dra ett kort från högen med de gröna korten. Visa inte kortet för
någon. Nu ska de andra ställa ja- och nejfrågor för att lösa mysteriet med vilken person som döljer sig
på kortet. Vinner gör den som gissar flest rätt på personerna och därmed vinner flest kort.
Lärarhandledningen innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: Wanted, Memory, True or
false? ... Spelet passar för nybörjarna i engelska.
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