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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..?
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FILMER:

NYHETER!
V9551 Berättelsen om julen - från ursprung till
dagens jul
Julen är en högtid som är fylld av mat, presenter
och olika traditioner. Innan kristendomen firade
man i Skandinavien midvinterblot under årets
mörkaste tid. Kristendomen och den katolska
kyrkan ville utplåna tron på de gamla gudarna. Vi
började nu fira Kristi födelse istället för
midvinterblot. Nya traditioner kom. Julklappar i
form av "klappar" kastades in genom dörren med elaka rim. Julbocken gjorde sitt intåg och från
Tyskland kom julgranen och adventskalendern. Den urgamla gårdstomten fick konkurrens av en ny
röd tomte som hade rötter från ett helgon i nuvarande Turkiet och fått utseendet från Coca Colareklamen. Nya traditioner med Kalle Anka på julafton och årets julklapp har gjort att den svenska julen
är en blandning av gamla och nya traditioner.
Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

V9552 Tomtens historia – gårdstomten och
jultomten
Traditioner förändras hela tiden. Det har tomten i
Sverige också gjort. Vi har ju faktiskt två, helt
olika tomtar. Vi har den riktigt gamla gårdstomten
som är känd sedan medeltiden. Han var liten och
grå. Gårdstomten hjälpte till på gården och
skänkte lycka till den. Men ve och fasa om han
inte fick sin gröt eller att gårdens folk inte gjorde
sitt arbete. Då kunde det hända hemska saker. Gårdstomten var inte alltigenom god. Vi hade också
ett mellanspel där julbocken delade ut julklappar. När den röda jultomten gjorde entré på 1800-talet
fick han låna namnet från folktrons gårdstomte. Den röda tomten var annorlunda - han jobbade bara
en dag om året -och hade lite jämnare humör - och allt han krävde var snälla barn. I den här filmen får
vi lära oss om svenska traditioner och tomtarnas historia. Vi får även höra om tomten i andra länder.
Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-15 år. Utförande: DVD & strömmande.
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U101298-03 Pinos dagbok: Pinos jul
Det är julafton. Pino får besök av sina vänner
Pinolina och Pingvinen. Även tomten kommer
såklart
Speltid: 4 min. Målgrupp: förskolan. Utförande:
DVD & strömmande.

OBS!! Programmet finns även på arabiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, sydsamiska, japanska,
finska, meänkieli, kinesiska, romani arli och serbiska.

V395 Nu är det jul igen
Om jultraditioner och varför vi firar jul.
Speltid: 18 min. Målgrupp: 5-15 år. Utförande: DVD & strömmande.

V550 Jesus – den första julen
Tecknad. Skildrar bl.a Josef och Marias resa till Betlehem, Jesu födelse och flykten från Herodes till
Egypten.
Speltid: 10 min. Målgrupp: 5-8 år. Utförande: DVD.

V7695 Vintern är här
På vintern är dagarna korta och nätterna långa. Många djur har svårt att hitta mat så Anna och Madde
matar småfåglarna vid fågelbordet. På sjön har isen lagt sig och farfar pimplar abborre, men det är
inte lätt att få napp när vattnet är kallt och fiskarna inte är hungriga. Snön ger skydd åt djuren som
sover, myror t.ex. Och myror är god vintermat tycker gröngölingen, medan rådjur och älg får klara sig
med tallbarr och annat. Men vintern är inte bara mörker och kyla, utan också den tid på semlor börjar
säljas!
Speltid: 12 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: DVD & strömmande.

V414 Bibelns äventyr: Jesu födelse
Speglar Jesu födelse sedd ur tre nutida ungdomars ögon. Tecknad.
Speltid: 30 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: DVD.
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V8310 Evas superkoll del 1-5
Eva Funck ger sig ut i verkligheten för att förklara och berätta om allt det där vi har omkring oss, men
inte riktigt vet varför det finns. Del 1: Skrock. Eva berättar om varför det finns skrock och var olika
skrock kommer ifrån. Del 2: Lucia. Eva berättar om varför vi firar lucia och om alla olika traditioner som
har smält samman till vår lucia idag. Del 3: Röda stugor. Eva berättar om varför så många hus i
Sverige är röda och vad det har med Falu koppargruva och falukorv att göra. Del 4: Jul. Eva berättar
om varför vi har firat jul långt innan vi började tro på Jesus, varför det heter jul och var vår nutida tomte
kommer ifrån. Del 5: Jeans. Eva berättar om jeansens historia från sjömännens byxor i Genua, via
guldruschens San Fransisco, och cowboyfilmernas påverkan fram till dagens jeans.
Speltid: 5x8 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: DVD & strömmande.

V8435 Årets högtider och traditioner - vintern
När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige? Hur firar vi
dem? Varför gör vi som vi gör? Varifrån kommer Sveriges högtider och
traditioner? Filmen förklarar vinterns högtider och traditioner i ett
historiskt och mångkulturellt perspektiv. Sakkunniga från Nordiska
museet och religionsvetare bidrar med intressant fakta. Filmen ger
också exempel på likheter mellan olika traditioner i Sverige såsom
Advent och Ramadan samt sambandet mellan Lucia och den hinduiska
högtiden Diwali. Börjar med advent och sträcker sig över julen till alla
hjärtans dag i februari. Kan ses i sin helhet eller uppdelad i kapitel.
Speltid: 29 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Julens hemligheter
En resa i våra jultraditioners historia. Vi får bl.a. reda på varför tomten är röd, varför har vi julgran, vem
Staffan stalledräng egentligen var o.s.v.
V631 – del 1: Julgranen, Staffan stalledräng, julljuset, misteln och pepparkakan
V632 – del 2: Julbocken, glöggen, julkorten, julklappen och jultomten.
Speltid: 2x25 min. Målgrupp: från 8 år. Utförande: DVD.

V663 Helgens historia: advent
Martin Timell tar oss med på en resa genom våra traditioner. När kom den första adventskalendern,
adventsljusstaken, magin och vidskepelsen som omgav ljusstöpning och mycket mer tas upp i
programmet.
Speltid: 20 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.
V664 Helgens historia: julen
Martin Timell tar oss med på en resa genom våra traditioner. S:t Claus, varför vi har julgran, vad
julbocken står för, varför det heter julklapp och varför Jultomten är röd är några saker som tas upp i
programmet.
Speltid: 20 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.
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U11223-28 Världens fest – i Sverige: När kommer tomten?
Vi får följa med familjen Landé i Älvsjö under hektisk december månad. Oscar och hans småsystrar
Sara och Ulrika kan knappt bärga sig. När kommer egentligen tomten? Familjen tänder adventsljus,
bakar pepparkakor och köper julgran. Oscar sjunger julsånger och gör smällkarameller med sina
kompisar i skolan. Tillsammans med Sara och några vänner lussar han för föräldrarna. Ju närmare jul
desto högre tempo. Hur ska allt hinnas med? Dan före julafton ska granen lyftas in och kläs. Skinkan,
prinskorvarna och rödkålen ska vara klara och gröt skall ställas ut till tomten. Oscar kan knappt bärga
sig och har svårt att somna. Äntligen är det julafton, och när tomten slutligen bultar på dörren är
lyckan fullkomlig!
Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

V630 Svenska traditioner: Julen
Tomten var egentligen en elak liten gubbe som höll till på gården. Det gällde att hålla sig väl med
honom annars kunde han ställa till spratt. Sitt namn har han fått från att han höll sig på tomten, kring
gården. Eva Simonsson, museipedagog och biskop Claes-Bertil Ytterberg berättar om våra vanligaste
jultraditioner och deras ursprung.
Speltid: 16 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.

V633 Hermans historia: Santa Lucia – vem var hon egentligen?
Herman Lindqvist berättar den grymma historien om Lucia från Syracusa som dog en kvalfylld
martyrdöd år 304. Han ger också bakgrunden till det märkliga faktum att det protestantiska Sverige är
det enda land i världen som firar det katolska helgonet Santa Lucia.
Speltid: 58 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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SPELFILMER:

NYHET!
V9614 Trollvinter i Mumindalen
Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill
inte gå i ide, han vill undersöka vintern. Snart
upptäcker han att märkliga varelser går omkring i
den midvintermörka snön och verkar vänta på en
märklig och efterlängtad gäst. Gästen kallas för
Julen och ivriga får Mumintrollen lära sig allt om
den fantastiska juletiden. Mumintrollen, skapade
av finska Tove Jansson, älskas av barn och
vuxna från hela världen.
Speltid: 80 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: Strömmande.

V8434 Trolltyg i tomteskogen
Familjefilm. Stifta bekantskap med det elaka trollbarnet Fjant, den sibiriske tomten Kostja och alla de
andra oförglömliga karaktärerna i Tomteskogen! Tomtar och troll har i alla tider varit fiender. Det som
trollen framför allt retar sig på är att tomtarna släpper ut de djur som trollen lyckats fånga. Tomtarna
måste bort skogen är för liten för både tomtar och troll, säger trollen. På trollen Tors och Lisas
bröllopsdag sätter de stora starka trollen sin elaka plan i verket, men störst är inte alltid starkast.
Speltid: 47 min. Målgrupp: från 3 år. Utförande: DVD & strömmande.

V634 En liten julsaga
Mitt i julruschen förlorar flickan Ina sin älskade nalle NoNoo i trängseln på tunnelbanan i Stockholm. Vi
får följa NoNoos äventyrliga färd genom Sverige. Från Stockholm via Kiruna fram till den spännande
upplösningen när han som genom ett litet mirakel återförenas med Ina på julafton.
Speltid: 58 min. Målgrupp: 5-9 år. Utförande: DVD

V610 Trasdockan – en vintersaga om vänskap
Ludovic heter en liten teddybjörnspojke. En morgon hittar han en trasdocka nästan gömd i snön. Han
tar in henne, pysslar om henne i smyg (han förstår att hon tillhör någon annan) och upptäcker snart att
det är något alldeles speciellt med henne....
Speltid: 15 min. Målgrupp: 5-9 år. Utförande: DVD.
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V9225 Familjen Jul
Hugo får oväntat besök av nissen Pixy som inte hann med de andra
nissarna hem till Nordpolen. Pixy måste därför bo hos Hugo i ett helt år,
ända tills det blir jul igen och Pixys nissefamilj kommer tillbaka. Men det
blir inte lätt för Hugo att hålla Pixy gömd för omvärlden i ett helt år.
Särskilt inte med en julfientlig pappa, en sur grannkärring och en varm
sommarsemester med en nisse som inte tål värme. Danskt tal o svensk
text.
Speltid: 97 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: DVD (begränsad
lånetid) & strömmande.

V9480 Familjen jul i tomtarnas land
Familjefilm, Äventyr. Livet är magiskt när bästa kompisen är en
tomtenisse. När tomtenissen Pixy dyker upp redan 1 december är det
en överraskning! Fast han är mest där för att hämta mössan som han
glömde förra året. Men mössan döljer också en hemlighet - hans
magiska alvkula. Av en olyckshändelse råkar Hugo Jul ha sönder Pixys
magiska kula, vilket gör att Pixy förlorar sin alvmagi och snabbt börjar
åldras och bli gammal. Hugo är nu den enda som kan sätta ihop kulan
igen och rädda Pixy. För att lyckas måste han resa till tomtarnas land,
där det finns en liten tomteby. Men alla tomtenissar i byn är inte
hjälpsamma. Det finns också nissar och troll som vill förstöra för både
Pixy och Hugo. 88 minuter. Svenskt tal.
Speltid: 88 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: DVD (begränsad lånetid) & strömmande.

V7767 A Christmas Carol
Klassiker. Dickens klassiska julsaga om Ebenezer Scrooge. Julen är
bara "strunt och humbug" för Scrooge. Han är en girigbuk, vars enda
strävan är ekonomisk framgång, och det har gjort honom till en bitter
och ensam gammal man. Men en julafton får han besök av andarna
från förgångna, nuvarande och framtida jular. Det lär honom att till slut
öppna sitt hjärta för julens sinnelag och för den glädje som vänner och
familj innebär. Engelskt tal/svensk text eller otextad.
Speltid: 60 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: DVD & strömmande.
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V8775 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 och svensk text/otextad
Speltid: 26 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD & strömmande.

RADIOPROGRAM:

L94s02-14 Jultider i Värmland
Om den första adventskalendern, och om olika advents- och jultraditioner.
Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: CD & strömmande..

Ls78931- 4 Värmländsk folkmusik 1 ”Visor runt jul”
Speltid: 10 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: CD & strömmande.

Ls80932- 2 Visor i Värmland - ”Visor kring lucia och jul”
Speltid: 10 min. Målgrupp: 10-15 år. Utförande: CD & strömmande.

L96s25- 6 Bergslagsberättelser ”Legenden om Lucia”
Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: CD & strömmande.

Ls92423-1 Folkdikt och folktro: om skrömt, tomtar och vättar
Det vi idag kallar vidskepelse var för våra förfäder något viktigt, nåt som fanns i deras vardag och som
de inrättade sina liv efter. Mycket var skrämmande och farligt...
Speltid: 20 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: CD & strömmande

L97s21-14 – 15 Fredags: våra jultraditioner
Speltid: 2x15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: CD & strömmande.
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L41313-07 Stjärnstopp – Julevangeliet
Danilo bejerano läser julevangeliet. Holländskan herma vogel har varsamt bearbetat texten, så att
barn ska kunna njuta av historien om hur josef och hans maria som väntar barn vandrar till betlehem
och tvingas stanna över natten i ett stall.
Speltid: 15 min. Målgrupp: 9-12 år. Utförande: CD & strömmande.

L102637-01—02 Den heliga natten – Del 1 & 2
Paula mcmanus läser selma lagerlöfs berättelse om en annorlunda och magisk natt. Det var selma
lagerlöfs farmor som berättade den när selma var liten. Berättelsen handlar om en kall natt för länge
sen och om en man som behövde hjälp att värma sitt nyfödda barn.
Speltid: 2x10 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: CD & strömmande.

Låna robotar från Mediecenter
Värmland!
Vi har 5 olika sorters robotar Du kan låna
till din undervisning!
Du hittar dom här!
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TIPS!!
På svt:s sida ”öppet arkiv” www.oppetarkiv.se finns
flera julkalendrar och julprogram att strömma!
(rubrikerna är länkade direkt till sidan – ctrl-klicka!)

Fem myror är fler än fyra elefanter
– julkalendern
Mysteriet på Greveholm
Pelle Svanslös
Sunes jul
Trolltider
Gumman som blev liten som en tesked
Herkules Jonssons storverk
Tomtemaskinen (Pettson)
Ture Sventon privatdetektiv
Dieselråttor och sjömansmöss
Julens hjältar
Stjärnhuset
Albert och Herberts julkalender
Det blir jul på Möllegården
Håll huvet kallt
Jul i Kapenaum
Julexpressen
Klart spår till Tomteboda
Regnbågslandet

Fristående avsnitt:
Pippi i den första snön
Pippis jul
Madicken – Junibackens jul
Svensson, Svensson – God jul Svensson
Skymningssagor – Pettson får julbesök
Vi på Saltkråkan – visst finns det tomtar
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MEDIECENTER VÄRMLAND?

Ställer Du de frågorna kan vi erbjuda Dig och Dina kollegor
att antingen besöka oss eller att vi kommer till er för en
information!
Mediecenter har känslan av att vi kan vara lite anonyma för många förskolelärare &
lärare och det vill vi gärna åtgärda. Det visade den kundenkät vi tidigare genomfört.
Därför är vi övertygade om, att får vi bara en chans att ge mer kunskap och
information om våra tjänster, så kan Du ha stor användning av oss i ditt arbete!

Utbudet innehåller drygt 19.000 titlar (plus drygt 100.000 talböcker!) och allt lånar Du
avgiftsfritt. De flesta av titlarna finns även som strömmande media, vilket innebär att
de kan lyssnas eller tittas på direkt via Din dator, padda eller smarta mobil.

Så boka en tid! Vi törs nästan lova att Du och Dina kollegor blir nöjda!

Känn Dig välkommen!
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