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Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland
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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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Alors parle
Programserie för nybörjare i franska. Åk 6- 7, språknivå A1. Programledare Jonas Modin tar med sig
tonåringarna Lisa och Anton till Frankrike, där de får testa hur långt de kommer på den franska de lärt
sig i skolan. Varje program börjar med en kort lektion där de får lära sig grammatik och glosor för att
sedan kunna genomföra en uppgift. Uppgiften kan vara att bete sig artigt på middag eller att umgås
med en fransk kompis. Vissa glosor visas med svensk översättning. Franskt tal – otextat, fransk eller
svensk text.
Speltid: 8x9 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

Alors demande – Säsong 1:
Svenska och tyska elever skickar in frågor via korta mobilfilmer kring sådant de undrar över i den
fransktalande världen. Frågorna rör sig kring allt från mat, mode, sport och relationer till regler och
normer i det franska samhället. Programledare Jonas Modin tar reda på svaren genom att träffa
ungdomar i Frankrike. Serien riktar sig till nybörjare i franska på högstadiet och gymnasiet och låter
eleverna uppleva fransktalande ungdomars vardag, skolmiljö, familjeliv och fritid. Upprepningar
förekommer för att underlätta förståelsen, liksom korta ordlistor för att hjälpa eleverna vidare i
programmet. Arbetsmaterial finns till varje program. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 12x10 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

Alors demande – Säsong 2:
Svenska och tyska elever skickar in frågor via
korta mobilfilmer kring sådant de undrar över i
den fransktalande världen. Frågorna rör sig kring
allt från mat, mode, sport och relationer till regler
och normer. Programledare Jonas Modin tar reda
på svaren genom att träffa ungdomar. Franskt tal
– otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 8x10 min. Målgrupp: från 13 år
Utförande: DVD & strömmande.

Kamikaze la France:
Tonåringen Julia är en helt vanlig svensk tjej som vi skickat till Frankrike. Varje dag får hon ett
uppdrag som hon måste klara och det enda hon har till sin hjälp är ett ficklexikon. Hon ska till exempel
bjuda en kille på fika, skaffa ett jobb och tillverka chèvreost. Men hur ska det gå när hon inte talar
franska? För att lösa alla sina uppdrag måste Julia prata med och ta hjälp av fransmän. Franskt tal –
otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 10x5 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

Le Hold-Up:
Ett drama i tio delar på enkel franska där vi möter knasiga karaktärer i ett spännande gisslandrama på
en bank i Frankrike. 15-åriga Constantin har aldrig tidigare träffat sin pappa då denne plötsligt dyker

3

upp efter Constantins mammas begravning. Pappa Jean-Luc, som bestämt sig för att ta hand om
sonen, tar med honom till Frankrike med intentionen att de ska lära känna varandra. När de gör ett
kort besök på banken som fadern äger springer plötsligt tre rånare in. Bankrånet spårar ur och snart
är både Constantin och hans far gisslan. En berättelse som med värme och humor berör ämnen som
mod, ensamhet, kärlek och gemenskap. För eleverna presenteras en lättrelaterad franska via komiska
och tragiska vardagssituationer, korta meningar i presens och ett medvetet bruk av upprepningar.
Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 10x8 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

Histoires fantastique:
Läskiga och ibland roliga berättelser på franska
om ungdomar som träffar på oförklarliga ting. Det
handlar om allt från hotfulla datorprogram till
webbsajter från bortom graven och märkliga
GPS:er. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk
text. Serien finns även som radioprogram.
Speltid: 5x10 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

Mission Cuisiner:
Alexander och Sébastien lagar omelette paysanne som Alexander ska få bjuda svensk-franske
fotbollsspelaren Christophe Lallet på. Christophe spelar i Hammarby och har även spelat i franska St.
Etienne. Alexander passar på att lära sig några franska fotbollstermer av Christophe. Franskt tal –
otextat, fransk eller svensk text. Serien finns även som radioprogram.
Speltid: 5x12 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

Mitt Paris
Vi följer fem tonåringar som bor i Paris under en helt vanlig dag. Hur skiljer sig deras vardag från
svenska ungdomars och vilka likheter finns det? Programmen ger inblickar i den franska skolan och i
de fem huvudpersonernas familjeliv och fritid. Var och en av dem har fått ett eget program och vi följer
dem från morgon till kväll och hör den franska som de pratar till vardags med sina vänner och familjer.
Språknivån i programmen är därför ganska hög, men tanken är att svenska elever ska få höra hur
franskan låter, som deras jämnåriga i Frankrike pratar. Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 5x5 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

På www.sli.se/avkarlstad hittar du även spelfilmer med franskt tal/text!
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Europa runt hörnet – Paris
Möt 19-årige Andreas som har läst franska i sex år för att kunna förverkliga drömmen om att flytta till
Paris. Andreas är nyfiken på vardagen bortom turiststråken. På plats träffar han 30-åriga Linnea som
bott i Paris i fem år. Under tre dagar ger hon Andreas en snabbkurs i Parislivet. Andreas provar bland
annat att äta sniglar i Marais, ha picknick vid Seine och tänja ut stela muskler under ett yogapass i
Parc Montsouris. Franskt/svenskt tal – otextat, fransk eller delvis svensk text.
Speltid: 24 min. Målgrupp: från 13 år Utförande: DVD & strömmande.

SKAM – France
Första säsongen av Skam France rör sig kring
huvudpersonen Emma. Hon har just börjat andra
året på gymnasiet. Efter ett gräl med bästa
vännen blir hon tvungen att skaffa nya vänner.
Hon går med i en tjejgrupp som har
målsättningen att anordna årets bästa fest. För
att nå dit måste de stiga i hierarkin och närma sig
de coola killarna i årskurs tre. Serien tar upp
ämnen som kärlek, svek, rädsla för att vara sig själv och mobbning. Eleven lär sig att förstå franska
genom att lyssna på samtal mellan ungdomar. Genom vardagliga uttryck, fraser och
vardagssituationer ges möjlighet att träna på att förstå autentisk franska. Via det pedagogiska
arbetsmaterialet kan eleven träna på att uttrycka sig i tal och skrift.
Speltid: 9x20 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: Strömmande.
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Fais pas ci, fais pas ca
Möt grannfamiljerna Bouley och Lepic! I deras
kaotiska vardag är de inte bara varandras
motsatser - de medverkar dessutom i ett realitytv-program om uppfostran vilket betyder att det
gäller att visa upp sitt perfekta yttre och visa vilka
välfungerande familjer de är. Familjen Bouley tror
på en friare, icke auktoritär uppfostran, medan
familjen Lepic är övertygade om att dagens
problem beror på att föräldrarna resignerar från ansvar. Självklart havererar båda modellerna med
jämna mellanrum och ingenting blir som man tänkt sig! "Fais pas ci, fais pas ça" berättar på ett
komiskt sätt om franskt familjeliv: syskon- och föräldrarelationer, skolproblem, missförstånd och
pinsamheter. Serien passar för en bred åldersgrupp från yngre till vuxen. Språknivån är relativt hög,
B2-C1, men kan ändå användas på de lägre stegen med svensk undertext där den passar utmärkt för
att arbeta kring familj och familjeliv. Arbetsblad finns till varje avsnitt. Franskt tal – otextat, fransk eller
svensk text.
Säsong 1
Säsong 2
Säsong 3
Säsong 4
Speltid: 33x40-50 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: DVD & strömmande.

Kortfilmsklubben:
Kortfilmer på franska 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.
Franskt tal – otextat, fransk eller svensk text.
Speltid: 5-25 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: DVD & strömmande.
7 jours sur la planète
Aktualitetsmagasin på franska med de viktigaste nyhetshändelserna presenterade i kortare och längre
inslag. Programmet produceras av TV5 Monde en gång i veckan och vänder sig till alla som vill ta del
av nyhetsflödet och samtidigt lära sig franska. Till varje program finns interaktiva övningar på
apprendre.tv5monde.com - från nybörjarnivå till avancerad. TV5 Mondes lärarhandledning hittas på
enseigner.tv5monde.com. Fransk tal – otextat.
Speltid: 26 min. Målgrupp: från 16 år Utförande: DVD & strömmande.
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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).

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.

Fransk 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 franska kortleken
innehåller de vanligaste 55 verben och handledning till spel på
olika nivåer.
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