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1. Geografi och historia
Upptäck Norden: Upptäck Norden:

2. Politik och vardagsliv
Elise har ett stort intresse för de nordiska länderna och ställer frågor som vi 

får svar på i filmen. Denna film som har undertiteln Geografi och historia 

tar upp fakta kring geografi och historia i de nordiska länderna. I denna 

del får vi bla reda på vilket land som är störst och vilket som är minst, när 

de nordiska länderna bildades, var invånarna bor och om den skiftande 

naturen och klimatet.

Elise har ett stort intresse för de nordiska länderna och ställer frågor som 

vi får svar på i filmen. I denna film som heter Politik och vardagsliv får 

vi reda på hur länderna styrs, om ländernas samarbete, de olika språken, 

vilka naturresurser som finns och vad människor arbetar med i de nordiska 

länderna.

• Hur bildades Norden?

• Vilka länder tillhör och vilka är störst i Norden?

• Var bor de flesta människorna?

• Vad är Sapmi?

• Hur ser naturen ut i Norden?

• Varför är det skiftande klimat i Norden?

• Vilka bestämmer i de nordiska länderna?

• Hur samarbetar man i Norden?

• Vilka länder är med i EU och vilka är med i NATO?

• Vad arbetar de flesta invånarna med?

• Vilka naturresurser finns?
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Barnen Enya och Alvin funderar över begreppet demografi. De får 

förklarat för sig av bl a av en politiker vilken nytta man har av demografi 

och befolkningsstatistik av olika slag. Ett annat ord för demografi är 

befolkningslära. I befolkningsläran tittar man på hur olika förändringar 

påverkar samhället t ex vad man arbetar med, hur rik eller fattig 

befolkningen är, vilka religioner som finns, hur många som flyttar ut och 

in i landet, hur många som har utländsk bakgrund och mycket annat. 

Medverkande: Enya och Alvin Björklund 

Manus: Ewa Hamark, Magnus Hamark, Tord Hamark 

Foto och redigering: Rolf Hamark 

Inspelningsassistent: Mikael Björklund 

VFX och grafik: Benjamin Hamark

Vad är befolkningslära och vad står begreppet för? Var bor de flesta människorna i Sverige 
idag och var bodde människor förr? Vad är en befolkningspyramid? Hur gamla blir de 
flesta människorna i Sverige?  Hur många är kvinnor och hur många är män? Hur stor 

del av Sveriges befolkning är barn? Hur kommer det sig att de flesta människorna bor i 
städer idag? Varför ser Sveriges befolkningsfördelning ut som den gör? Hur skulle Sveriges 
befolkning vara fördelad om vi låtsas att hela befolkningen bara bestod av 100 personer?

SPELTID: 12  MIN | MÅLGRUPP: ÅRSKURS 4-6 | ÄMNE: GEOGRAFI

SVERIGES BEFOLKNING
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MÅLGRUPP: LÅGSTADIET, MELLANSTADIET | ÄMNE: BIOLOGI, GEOGRAFI 

Vår skog är en liten filmserie om vår fantastiska skog.  Vi får veta mer 

om skogstyperna barrskog och lövskog. Vi lär oss om vad som utmärker 

de olika skogstyperna. Filmserien berättar om när skogen kom till 

Norden och hur skogen har förändrats sedan dess. Filmerna tar upp 

vilka olika djur- och växtarter som trivs i skogen och varför det är så 

viktigt med att bevara den biologiska mångfalden.

Vår skog är viktig för oss. Skogen ger oss både glädje och avkoppling 

men också många olika slags användbara och nödvändiga produkter. 

Filmerna ger exempel på några vanliga och innovativa produkter. Det 

är viktigt att vara rädd om vår skog så att den mår bra. Filmerna visar 

hur vi kan göra för att ta hand om vår skog.

Var finns skogen i Sverige, Norden och i övriga världen? Hur länge har det funnits skog här? 
Vilka träd kom först hit till Norden? Vilka olika skogstyper finns och vad utmärker dem? 

Varför är skogen så viktig för oss idag? På vilket sätt är skogen hotad? Vad kan vi göra för att 
skogen ska må bra?

VÅR SKOG
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Vår skog - Barrskogen
Vår skog: Vår skog:

Vår skog - Lövskogen
I den här filmen får vi veta mer om barrskogen. Vi lär oss om vad som 

utmärker den här skogstypen. Filmen berättar om när barrskogen kom till 

Norden och hur skogen har förändrats sedan dess. Filmen tar upp vilka olika 

djur- och växtarter som trivs i barrskogen och varför det är så viktigt med 

att bevara den biologiska mångfalden.

Barrskogen är viktig för oss i Sverige och Norden. Den ger oss både glädje och 

avkoppling. Dessutom ger barrskogen oss många olika produkter. Filmen ger 

oss några exempel på vilka. Det gäller för oss att vara rädd om vår barrskog så 

att den mår bra. Filmen visar hur vi kan göra för att ta hand om vår barrskog.

I den här filmen får vi veta mer om lövskogen. Vi lär oss om vad som utmärker 

den här skogstypen. Filmen berättar om när lövskogen kom till Norden och 

hur skogen har förändrats sedan dess. Filmen tar upp vilka olika djur- och 

växtarter som trivs i lövskogen och varför det är så viktigt med att bevara 

den biologiska mångfalden.

Lövskogen är viktig för oss i Sverige och Norden. Den ger oss både glädje och 

avkoppling. Dessutom ger lövskogen oss  en del olika produkter. Filmen ger 

oss några exempel på vilka. Det gäller för oss att vara rädd om vår lövskog så 

att den mår bra. Filmen visar hur vi kan göra för att ta hand om vår lövskog.

• Var växer barrskogen i Sverige, Norden och i övriga världen? 

• Hur länge har det funnits barrskog här? 

• Varför är barrskogen så viktig för oss idag?

• Är barrskogen hotad?

• Vad kan vi göra för att barrskogen ska må bra?

• Var växer lövskogen i Sverige, Norden och i övriga världen? 

• Hur länge har det funnits lövskog här? 

• Varför är lövskogen så viktig för oss idag? 

• Är lövskogen hotad?

• Vad kan vi göra för att lövskogen ska må bra?
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Rumble är en drake som en dag får ett brev från sin farmor. Hon 

ska lämna sin grotta och Rumble får flytta in istället. Men Rumble 

blir inte ensam i grottan. Den första han träffar på är spindeln som 

vägrar flytta ut. Efter många om och men får spindeln stanna. Och 

de blir vänner. 

Tillsammans och med hjälp av kocken, städerskan och Mannen från 

turistbyrån vill de förvandla grottan till ett snyggt och populärt 

hotell. Möt Rumble och hans nya vänner i hotellet och se hur det 

går. Samtidigt lär vi oss alla mer engelska.

ANTAL AVSNITT: 10 ST | SPRÅK: ENGELSKA | MANUS: FELICIA LAW | ANIMERING: GROWING MINDS | FILMSERIE: RUMBLE´S CAVE | PRODUKTIONSÅR: 2019

© 2019 GROWING MINDS MEDIA

SPELTID: 6 MIN/AVSNITT | MÅLGRUPP: LÅGSTADIET, MELLANSTADIET | ÄMNE: ENGELSKA

5



Emerich Rooth är en av de judiska människor som överlevde fem av 

nazisternas koncentrationsläger under Andra världskriget. I filmen 

berättar han om åren i koncentrationsläger, räddningen och den 

kamp han under sitt liv i Sverige har bedrivit mot hatet och våldet 

i olika sammanhang och om dess grundorsaker. Han berättar också 

om hur man kan hjälpa unga människor som söker sig till hatiska 

och rasistiska sammanhang. Han understryker betydelsen av att 

lära av historien och att i tidig ålder nå ungdomar med kärlekens 

budskap.

Denna version är en omredigering av Ingrid Ohlssons film Emerich 

Roth – vägen, valet och kärleken. 

MÅLGRUPP: MELLANSTADIET, HÖGSTADIET, GYMNASIET | ÄMNE: SO/HISTORIA, SAMHÄLLSKUNSKAP | REDIGERING: ROLF HAMARK | SPELTID: 17 MIN

EMERICH ROTH 
överlevaren och kampen mot våldet
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