
Tips inför årets Läslovs-tema Miljö och klimat 
 
Spel: 
Lågstadiet 

Hannas hus   
Hannas hus passar för barn mellan 7 och 12 år. Spelaren lär sig om riskerna med 
farliga kemiska produkter i hemmet.  

Myror i brallan   
Myror i brallan passar för barn mellan 5 och 9 år. Precis som barnprogrammet så lär 
man sig om djur och natur.  

Mellanstadiet 
Planeträddarna  

Så här skriver skaparna själva om Planeträddarna:  
”Syftet med spelet är att skapa intresse och kunskap för vår tids stora energi- och 
klimatfrågor hos barn i mellanstadieålder. Man kan spela det själv, tillsammans med 
någon eller som del av undervisningen i skolan.” 

Alla åldrar 
The Path to Luma  

The Path to Luma är ett pusselspel på mobilen där man åker omkring i rymden till 
övergivna planeter för att hitta ren energi.  

Photosynthesis 
Photosynthesis är ett brädspel om fotosyntes som passar alla åldrar från 8 år och 
uppåt.  

 
 
Film:  
Låg- och mellanstadiet 

Lorax (2012) 
 Lorax handlar om en miljöaktivist som försöker rädda en skog.   

Wall-e (2008) 
I Wall-e har mänskligheten använt upp alla resurser på jorden. Man följer den lille 
roboten vars uppgift det är att städa upp den framtida, nedsmutsade jorden.  

Savannens hjältar (2010) 
Den tecknade filmen Savannens hjältar har ett tydligt miljöbudskap om vad vi 
människor gör med naturen, där man får följa djur vars vattenhål börjar sina på grund 
av ett nybyggt lyxhotell.   

Högstadiet 
En obekväm sanning (2006)  

En obekväm sanning av och med tidigare vicepresidenten Al Gore är en dokumentärfilm 
om den globala uppvärmningen och dess effekter.   

 



 
 
TV-serier: 
Lågstadiet  

Rädda världen 
I Rädda världen försöker Sara 6 år och hennes bror Robin 3 år hitta lösningar för en 
mer hållbar framtid, och syftet är att ge en förståelse för att de val vi gör i vardagen 
påverkar miljön. 

Låg- och mellanstadiet 
Kjellsorterat  

I Kjellsorterat så får vi följa Journalisten Kjell Eriksson på hans resa för att lära sig mer 
om miljö och hållbarhet. 

För ungdomar: 
Our Planet 

Our Planet, Netflix dokumentärserie med den legendariske journalisten David 
Attenborough som visar några av jordens vackraste platser och vad vi behöver göra 
för att rädda vår vackra planet.  

Years of Living Dangerously  
Years of Living Dangerously är en dokumentärserie med två säsonger, där säsong två 
handlar om de globala klimatproblem vi står inför. 

Alla åldrar 
Mäktiga miljöer 

Mäktiga miljöer är en dokumentärserie om hur människor kan överleva under 
extrema förhållanden, men även hur människan utnyttjar djur och natur.  
 
 
 


