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OM MEDIECENTER VÄRMLAND  

Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank! 

Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning, 

avgiftsfritt välja bland cirka 25.000 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.  

 

 

 

 

HUR BESTÄLLER JAG? 

Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sliplay.se/mediecentervarmland. 

För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto! 

Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post till 

mcv@regionvarmland.se 

OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning) 

 

Gör så här för att skapa konto: 

Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka 

på ”gå vidare”. 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 och så fort vi godkänt din 

registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto. 

Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du 

gör hittar du här! 

 

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma 

programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..? 

De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna 

deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under 

ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina! 

Här hittar du en lathund för dina elever! 

  

http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
mailto:mcv@regionvarmland.se
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play
https://help.sliplay.se/registrera-nytt-konto/
http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Målgruppen är en rekommendation från oss och leverantören. Det 

är du som pedagog som avgör för vilka åldrar du vill visa filmen! 

Filmerna är sorterade på målgrupp – från lågstadiet till gymnasiet! 

 

 

EVOLUTION 

 

FILMER 

 

Djur som tar slut 

Djurarter kommer och går på jorden. Det finns många olika orsaker till att djur är utrotningshotade, 

eller redan är utdöda och försvunna. Här får du förklaringar på ett lättsamt sätt, med hjälp av tydliga 

och välkända exempel. En del djur försvann för väldigt länge sedan, och en del för inte länge sedan 

alls. Finns även i lätt version. 

Speltid: 3x4 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: När jorden ändrar sig 

2: Klimat och människor 

3: Människan tar över planeten 

 

Runt i naturen – Evolution – Historien om 

Dino 

För 150 år sedan hittades en liten viktig bit av en 

dinosaurie. Den biten av en förstenad tand satte 

igång vetenskapens stora jakt på de underliga 

bjässarna och så småningom skulle de få ett 

namn. Dinosaurier. Men det blev inte den 

upphittade tandens ägare som fick äran att ge 

dem namnet. För år 2. 

Speltid: 8 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande. 

 

Runt i naturen – Evolution – Finkar och rosa blommor 

Djur och växter finns i otroligt många varianter och nya former kommer och försvinner från jordens yta 

hela tiden. En av de mest kända forskarna som för länge sedan började beskriva hur det kunde gå till 

hette Charles Darwin. 

Speltid: 8 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2444-djur-som-tar-slut
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2443-djur-som-tar-slut-latt-version
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857747-runt-i-naturen-evolution-historien-om-dino
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857747-runt-i-naturen-evolution-historien-om-dino
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857745-runt-i-naturen-evolution-finkar-och-rosa-blommor
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Runt i naturen – Pappas näsa och mormors haka 

- Jag är jag 

Programmet utgår från det som alla är vana vid - att 

bli jämförda med släkten. Näsan, håret, ögonen och 

så vidare. Men hur går det till när man blir lik pappa 

eller morfar eller avlägsnare släktingar? En första 

snabbintroduktion till genetiken.  

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: 

Strömmande. 

 

Runt i naturen – Pappas näsa och mormors haka - Hundar är hundar 

En gång tämjde vi vargen och började förändra den. Om hundars släktskap med vargen och om avel 

och förädling av växter och djur. För att kunna förstå att djur kan förändras beskrivs också den 

naturliga evolutionsprocessen - men mycket kortfattat. Ett program om arv, släktskap och genetik.  

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande. 

 

Runt i naturen – Pappas näsa och mormors haka - Vad är en fiskpotatis? 

Dolly, det lilla fåret, var klonat. Ett konstigt ord som förklaras i det här programmet om genteknik och 

människans evolution. 

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande. 

 

Jack och jordens utveckling 

När Jack kommer med klassen till det stora 

museet får han till uppgift att hitta fakta om 

jordens utveckling. Att redovisa inför klassen är 

inte Jack så sugen på, så han smiter i väg och 

hamnar på en helt egen upptäcktsfärd i museets 

olika skrymslen. Hans upplevelse av de olika 

tidsåldrarnas fossil kommer att bli lite 

annorlunda! 

Speltid: 5x9 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande.

Rubriker: 

1: På väg mot Silur 

2: Fram mot Trias 

3: Innan meteoriten 

4: Jägaren kommer 

5: Neandertalaren

 

 

Du vet väl att eleverna kan göra egna konton och strömma media?  
Här hittar du en lathund till elevkonto på SLIPlay!  

En annorlunda läxa kanske?  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857727-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-jag-ar-ja
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857727-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-jag-ar-ja
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857724-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-hundar-ar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857726-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-vad-ar-en
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1860-jack-och-jordens-utveckling
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Evolutionen – en introduktion 

För ungefär 3,5 miljarder år sedan började livet 

utvecklas på jorden. Från organismer med bara 

en cell till de djur som finns på jorden idag. Vad 

är det som gör att vissa utvecklats med päls eller 

får taggar? Varför lever en del på land och en del 

i havet? Allt växt- och djurliv har anpassats till sin 

miljö, och gör den inte det så dör arten ut. Ibland 

sker slumpmässiga förändringar i arvsanlaget, så 

kallad mutation. Allt det här är en viktig del av evolutionen. Charles Darwin som levde på 1800-talet 

var en vetenskapsman som insåg att evolutionen låg bakom hur människor och djur hade utvecklats. 

Han blev hånad av sin samtid när han berättade om sin teori att människan var släkt med apan. 

Genom tydliga exempel får vi förståelse för evolutionens mysterier och djurlivets utveckling.  

Speltid: 14 min. Målgrupp: 7–12 år Utförande: Strömmande. 

 

Spåren av Dinosauriernas tid i Sverige - 

utveckling och evolution 

Det är svårt att tro det, men dinosaurier har 

vandrat runt i det som nu är Sverige. Vi beger 

oss ungefär 80 miljoner år tillbaka i tiden. Det var 

varmt, ungefär som vid medelhavet men fuktigt 

och med en frodig grönska. Ett grunt hav bredde 

ut sig i Skåne med öar och det är här spåren av 

jätteödlorna och dinosaurierna finns. I havet 

simmade hajar och svanhalsödlor men värst var mosasaurien. Den var ett mellanting mellan ödla och 

krokodil. De var skickliga jägare med skräckinjagande gap med långa skarpslipade tänder. I ungefär 

25 miljoner år varade mosasauriernas marina herravälde. Sedan försvann de under samma mystiska 

omständigheter som dinosaurierna. För 65 miljoner år inträffade något som fick evolutionen att slå in 

på en ny kurs. Vad är evolution? Hur blev dinosaurier fåglar? Hur såg det ut i det som nu är Sverige 

för 80 miljoner år sedan? Det får vi svar på i den här filmen.   

Speltid: 14 min. Målgrupp: 7–15 år Utförande: Strömmande. 

 

Människans ursprung och vandringen till Sverige 

För över 100 000 år sedan började den största resan i mänsklighetens historia. Människorna i Afrika 

började sin vandring över jorden. De vandrade åt öster, norr och väster. Vi vet idag att vår 

människoart, homo Sapiens, mötte Neandertalare under sin färd. Resultatet blev barn och i många av 

dagens människor finns det spår av Neandertalare. Människor har i alla tider flyttat när behovet av 

mat, nyfikenhet eller naturkatastrofer drabbat dem. Deras geografiska väg genom historien kan vi se i 

vår arvsmassa, alltså i våra gener. I filmen får vi lära oss om de tidiga människorna och deras erövring 

av jordens kontinenter. Vi låter några elever få göra ett DNA-test och se om de är släkt med 

neandertalare och var deras förfäder en gång har kommit ifrån. En pedagogisk film om människans 

resa på jorden. 

Speltid: 13 min. Målgrupp: 7–15 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745457-evolutionen-en-introduktion
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778749-sparen-av-dinosauriernas-tid-i-sverige-utveckling-och-evolution
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778749-sparen-av-dinosauriernas-tid-i-sverige-utveckling-och-evolution
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908754-manniskans-ursprung-och-vandringen-till-sverige
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Jordens historia 

För 4.5 miljarder år sedan föddes vår planet jorden. Men när uppstod livet? När kom bakterier, reptiler, 

och dinosaurierna? Och när kom vi människor? Att förstå tid kan vara svårt. Miljarder år och 

hundratals miljoner år - är nästan obegripligt. Men genom att komprimera 4,5 miljarder år till ett år kan 

vi på ett enkelt sätt visa livets utveckling på jorden. Om jorden bildades första januari skulle det dröja 

till början av mars innan de första cyanobakterierna skulle komma. De första växterna skulle visa sig 

den fjärde november. Och förresten, vi människor har inte varit här länge. Vi sladdade in på 

nyårsafton tjugofem minuter över 11, väldigt sent på kvällen... 

Speltid: 10 min. Målgrupp: från 9 år Utförande: Strömmande. 

 

Fossil – ledtrådar till livets utveckling 

Vill du veta hur livet på jorden såg ut för länge 

sedan och få hjälp att förstå evolutionen? Då ska 

du undersöka fossil - förstenade rester av döda 

organismer. I det här utbildningsklippet går vi 

igenom vad fossil är och hur de bildas. Du lär dig 

även vad en paleontolog gör, och hur 

komplicerade processer som kol-14-datering kan 

användas för att undersöka åldern på yngre 

fossil. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: Från 10 år Utförande: Strömmande. 

 

 

Om evolution 

Vad är en art? Vem var Charles Darwin? Varför 

förändras djur med tiden och varför överlever 

vissa djur medan andra dör? Vi lär oss om 

arterna och deras uppkomst, om evolution, 

fossiler och jordens historia. Serien finns även på 

meänkieli, jiddisch, finska, lulesamiska, ukrainska 

samt syntolkat och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 5x9 min. Målgrupp: 10–12 år Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: Charles och arternas uppkomst 

2: Variation och sköldpaddor 

3: Konkurrens och ödlor 

4: Galapagos och snygga hannar 

5: Dinosaurier, tid och fossil 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/975614-jordens-historia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/911121-fossil-ledtradar-till-livets-utveckling
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1571-om-evolution
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1542-om-evolution-meankieli
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1525-om-evolution-jiddisch
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1535-om-evolution-finska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1521-om-evolution-lulesamiska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2345-om-evolution-ukrainska
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2620-om-evolution-syntolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1519-om-evolution-teckensprakstolkat
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Människans historia 

Varifrån härstammar människan? Hur har naturens förändring påverkat 

vår egen? Och hur kunde Homo Sapiens överleva de skeden som 

utrotade andra arter? Följ med på en evolution som sträcker sig över 

sju miljoner år! 

 

Serien finns i tre längre avsnitt: 

1: Det var en gång 

2: Och sen kom elden 

3: Homo Sapiens 

Speltid: 3x30 min. Målgrupp: Från 10 år Utförande: Strömmande. 

 

Men även i 25 korta klipp!  Speltid: 25x4 min. Målgrupp: Från 10 år Utförande: Strömmande.

1: I begynnelsen bildades kontinenten Afrika 

2: Apan ställer sig på två ben 

3: Lucys historia 

4: Homo Habilis, den händiga människan 

5: Homo Habilis uppfinner skydd när de 

sover 

6: Homo Ergaster, erövraren befolkar jorden 

7: Homo Erectus, den upprätta människan 

8: Homo Erectus börjar använda utbildning 

9: Homo Erectus lär sig jaga 

10: Homo Erectus föder en ny mänsklig ras 

11: Människan upptäcker elden 

12: Neanderthalarna, Europas första 

människor 

13: Neanderthalaren möter Homo Sapiens 

14: Homo Sapiens, den kloka människan 

15: Homo Sapiens upptäcker tro och religion 

16: Homo Sapiens vandrar över Alperna 

17: Homo Sapiens i Asien 

18: Homo Sapiens upptäcker Australien 

19: Renklanen möter Neanderthalfolket 

20: Människorna möter Mammuttarna 

21: Shamaner och andevärlden 

22: Homo Sapiens, första grottmålningarna 

23: Människorna blir bofasta 

24: Människan upptäcker sädesslagen 

25: Människan och den första varghunden

 

 

Evolutionsbiologins grunder och teorier 

Allt sedan antiken har forskare försökt sig på att 

kategorisera och beskriva livet som finns på vår 

planet. I denna film ges en historisk översikt över 

hur världsuppfattningen och systematiken 

förändrats genom arbete av bland annat 

Aristotoles, Plinius, Linné, Lamarck fram till 

Charles Darwins som i och med publikationen av 

The Origin of Species presenterade det naturliga 

urvalet som är grund för den i dag erkända evolutionsteorin, i vilken molekylärbiologin har gett djupare 

insikt om härstamning och ärftlighet. Filmen är indelad i 4 olika avsnitt som kan användas separat i 

undervisningen. 1: Evolutionsteorier 2: Fossil & mosaikdjur 3: Åldersbestämning 4: Homologi och 

analogi.   

Speltid: 34 min. Målgrupp: Från 11 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706649-manniskans-historia-det-var-en-gang-del-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706650-manniskans-historia-och-sen-kom-elden-del-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706644-manniskans-historia-homo-sapiens-del-3
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908300-manniskans-historia-del-1-i-begynnelsen-bildades-kontinenten-afrika
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/907447-manniskans-historia-del-2-apan-staller-sig-pa-tva-ben
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908301-manniskans-historia-del-3-lucys-historia
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908295-manniskans-historia-del-4-homo-habilis-den-handiga-manniskan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908294-manniskans-historia-del-5-homo-habilis-uppfinner-skydd-nar-de-sover
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908294-manniskans-historia-del-5-homo-habilis-uppfinner-skydd-nar-de-sover
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908293-manniskans-historia-del-6-homo-ergaster-erovraren-befolkar-jorden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908292-manniskans-historia-del-7-homo-erectus-den-uppratta-manniskan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908289-manniskans-historia-del-8-homo-erectus-borjar-anvanda-utbildning
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908291-manniskans-historia-del-9-homo-erectus-lar-sig-jaga
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908290-manniskans-historia-del-10-homo-erectus-foder-en-ny-mansklig-ras
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908303-manniskans-historia-del-11-manniskan-upptacker-elden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908308-manniskans-historia-del-12-neanderthalarna-europas-forsta-manniskor
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908308-manniskans-historia-del-12-neanderthalarna-europas-forsta-manniskor
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908307-manniskans-historia-del-13-neanderthalaren-moter-homo-sapiens
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908367-manniskans-historia-del-14-homo-sapiens-den-kloka-manniskan
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908298-manniskans-historia-del-15-homo-sapiens-upptacker-tro-och-religion
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/909623-manniskans-historia-del-16-homo-sapiens-vandrar-over-alperna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908296-manniskans-historia-del-17-homo-sapiens-i-asien
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908297-manniskans-historia-del-18-homo-sapiens-upptacker-australien
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908309-manniskans-historia-del-19-renklanen-moter-neanderthalfolket
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908306-manniskans-historia-del-20-manniskorna-moter-mammuttarna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908310-manniskans-historia-del-21-shamaner-och-andevarlden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908299-manniskans-historia-del-22-homo-sapiens-forsta-grottmalningarna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908305-manniskans-historia-del-23-manniskorna-blir-bofasta
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908304-manniskans-historia-del-24-manniskan-upptacker-sadesslagen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908302-manniskans-historia-del-25-manniskan-och-den-forsta-varghunden
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/750093-evolutionsbiologins-grunder-och-teorier
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Den tidiga människans kulturella evolution 

Vid sidan av människans biologiska evolution, har samtidigt en annan utveckling pågått – människans 

kulturella evolution. Med kulturell evolution menas överföringen av färdigheter och förmågor, 

beteenden, kunskaper och idéer. Till exempel kunskapen om hur man tillverkar ett verktyg! 

Speltid: 15 min. Målgrupp: Från 11 år Utförande: Strömmande 

 

 

Dagen jordklotet förändrades  

En kolossal meteorit kraschade i Mexiko för 65 miljoner år sedan och 

orsakade en biologisk omvälvning. Berg förflyttades av jordskred, 

stormar och tidvatten ödelade rotsystem. Först slukades marken av eld 

och sedan frös hela vår planet. Mer än 70 % av världens arter 

utplånades, däribland dinosaurierna, vilket gjorde att andra djur fick 

chansen att erövra världen.  Denna dramatiska serie tittar närmare på 

hur olika arter överlevde katastrofen. Vissa arter klarade sig genom 

förebyggande åtgärder. Andra blev mästare på att anpassa sig och kom 

att visa vad framgångsrik utveckling och evolution verkligen handlar 

om.  

Speltid: 12x5 min. Målgrupp: Från 11 år. Utförande: Strömmande 

Avsnitt: 

Nedslaget 

Krokodiler 

Insekter 

Fiskar 

Reptiler 

Växter 

 

 

Hajar 

Fåglar 

Groddjur 

Sköldpaddor 

Koraller 

Däggdjur

 

Vi lär oss om – Anpassningar hos djur 

Evolution genom naturligt urval har format allt 

levande på jorden. Anpassningar är de särdrag 

eller egenskaper hos en organism som förbättrar 

dess chanser att överleva eller fortplanta sig. Det 

finns i huvudsak tre typer av anpassningar: 

strukturella, beteendemässiga och fysiologiska. I 

den här filmen ska vi lära oss mer om 

anpassningar och se exempel på hur de visar sig 

i naturen! Vi tittar närmare på djur som fjällräv, knölval och kameldjur. 

Speltid: 16 min. Målgrupp: Från 12 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/944225-den-tidiga-manniskans-kulturella-evolution
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603550-dagen-jordklotet-forandrades-del-1-nedslaget
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603534-dagen-jordklotet-forandrades-del-2-krokodiler
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603528-dagen-jordklotet-forandrades-del-3-insekter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603524-dagen-jordklotet-forandrades-del-4-fiskar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603520-dagen-jordklotet-forandrades-del-5-reptiler
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603514-dagen-jordklotet-forandrades-del-6-vaxter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603510-dagen-jordklotet-forandrades-del-7-hajar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603506-dagen-jordklotet-forandrades-del-8-faglar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603500-dagen-jordklotet-forandrades-del-9-groddjur
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603373-dagen-jordklotet-forandrades-del-10-skoldpaddor
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603544-dagen-jordklotet-forandrades-del-11-koraller
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603538-dagen-jordklotet-forandrades-del-12-daggdjur
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/686354-vi-lar-oss-om-anpassningar-hos-djur
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Livets utveckling – Det första livet 

Vilka var egentligen de första levande 

organismerna på jorden? Hur fungerade de? I 

det här programmet reser vi miljontals, ja till och 

med miljarder år tillbaka i tiden och lär oss om 

hur jorden skapades. Vi undersöker vad 

Nebularhypotesen innebär och hur jorden har 

förändrats sedan den kom till.  Vi går också 

igenom begrepp som stromatoliter, organeller 

och eukaryoter. Vilka var de första livsformerna på vår planet och hur utvecklades de till flercelliga 

organismer? Allt detta lär vi oss i den första delen av Livets utveckling. 

Speltid: 15 min. Målgrupp: Från 12 år Utförande: Strömmande. 

Livets utveckling – Livet genom tiderna 

I det här avsnittet får vi lära oss om den 

geologiska tidsskalan - hur var klimatet för en 

miljard år sedan och vilka levande organismer 

levde på jorden då? Varför dog egentligen 

dinosaurierna ut? Vi går bland annat igenom 

begrepp som prekambrium, paleozikum och 

mesozoikum, och lär oss vad en Archaeopteryx 

är för något. Allt detta undersöker vi i den andra 

delen i serien Livets utveckling. 

Speltid: 16 min. Målgrupp: Från 12 år Utförande: Strömmande. 

 

Livets utveckling – Evolutionen och Darwin 

I det här avsnittet tittar vi närmare på Charles 

Darwin - vem var han och varför är han viktig för 

förståelsen av livets utveckling? Vi undersöker 

vad evolution är för något och vad det naturliga 

urvalet innebär. Varför är begrepp som 

population, konkurrens och adaption viktiga för 

utvecklingen och överlevnaden för den levande 

organismen? Allt detta får vi lära oss i den tredje 

och sista delen i serien Livets utveckling. 

Speltid: 15 min. Målgrupp: Från 12 år Utförande: Strömmande. 

 

 

Genius – da Vinci, Darwin, Pythagoras och Galilei 

Genom århundradena har det ibland funnits människor som förändrat både sam- och framtiden. Som 

har förändrat världens sätt att tänka. Serien presenterar några av dessa och ger en inblick i deras liv 

och deras idéer... Filmen innehåller fyra avsnitt: Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Charles Darwin, 

Pythagoras.  

Speltid: 4x22 min. Målgrupp: Från 12 år Utförande: Endast DVD. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745005-livets-utveckling-det-forsta-livet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745014-livets-utveckling-livet-genom-tiderna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/745015-livets-utveckling-evolutionen-och-darwin
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/742820-genius-da-vinci-darwin-pythagoras-och-galilei
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Människans släktträd 

Naturen genomgår en ständig förvandling, det 

som vi kallar för evolution. Arter förändras med 

tiden. Nya arter uppstår och andra dör ut. I den 

här filmen ska vi lära oss om några av 

människans förfäder, som till exempel Homo 

habilis och Neandertalmänniskan.  

Vi kommer bland annat att få se hur utvecklingen 

till upprätt gång innebar många anatomiska 

förändringar, samt hur utvecklingen av människoarternas hjärnor har sett ut genom historien. Vi lär 

oss också vad Out of Africa-hypotesen innebär. Det här är en film främst för elever i högstadiet när de 

läser om biologi och världsbild i ämnet biologi. 

Speltid: 16 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Evolution – människans utveckling 

I fyra kapitel får eleverna möta människans, 

Homo sapiens, fantastiska utveckling från urtida 

däggdjur fram till idag. Hur vet vi att den moderna 

människans ursprung kommer från Afrika? Har 

det hänt att flera människoarter levt samtidigt? 

Hur har språk uppstått och vad fick oss att gå 

upprätt? Och HUR har vi kunnat bli över 7 

miljarder människor som vandrar på jorden idag? 

Många evolutionära begrepp och frågor besvaras med tydliga förklaringar under filmens gång 

tillsammans med illustrativa filmer och bilder. Utrymmet för fortsatta arbeten och diskussioner efter 

filmen är stort eftersom filmen lämnar spelrum till fantasin. Det sker ständigt förändringar i teorierna 

inom paleoantropologin eftersom nya fynd ger nya antaganden om vad som funnits innan vår art. 

Kapitel: 1. Förmänniskan - Om Hominoiderna som är en förlaga till de tidiga människorna. Vad hände 

för 4 miljoner år sedan? 2. Den tidiga människan - Människans närmaste förfäder, Homo erectus, som 

uppstod för cirka 2 miljoner år sedan. 3. Människa och schimpans - Om deras skillnader och likheter i 

DNA, skelett och beteenden samt den gemensamma vägen genom evolutionen. 4. Beteende och 

kultur - Hur har djur i allmänhet och människan i synnerhet utvecklat olika beteenden och kulturer. 

Ekologi och psykologi kopplat till evolution. 

Speltid: 37 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Biologisk mångfald inom en art 

Hur kommer det sig att det finns biologiska skillnader inom samma arter på jorden? Vi lär oss om 

begrepp som biologisk mångfald och genetisk variation. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/976035-manniskans-slakttrad
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/752578-evolution-manniskans-utveckling
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/71-biologisk-mangfald-inom-en-art


11 

Genteknikens grunder 

Mångfalden bland levande organismer på vår 

planet är förbluffande och fascinerade. 

Artrikedomen beror på spontana förändringar i 

levande varelsers gener. Och förändringarna i, 

eller genom, en organisms arvsmassa kallas för 

mutationer. Dessa ger nya egenskaper och, så 

småningom, nya arter. Mutationer är alltså den 

grundläggande orsaken bakom den process vi 

kallar evolution. Men förändringar kan också nås på annat sätt, genom genteknik. Humant insulin är 

ett känt exempel på nyttan med genteknik. Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas 

separat i undervisningen. 1.Vägen till genteknik 2.Isolation och rekombination 3.Genöverföring 

4.Selektion och kloning 

Speltid: 35 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Artbildning och dess barriärer 

I den här filmen lär vi oss om de processer som ligger bakom att nya arter kan bildas – och vad som 

ligger bakom när nya arter inte kan bildas. Om en hona och en hane kan få ungar tillsammans, som i 

sin tur kan få egna ungar - så tillhör honan och hanen samma art, enligt det biologiska artbegreppet.  

Men vilka barriärer är det då som ser till att organismer som tillhör olika arter inte kan få ungar 

tillsammans? Och hur bildas nya arter? Vi går igenom begrepp som: isoleringsmekanism, hybrid och 

zygot. En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om biologins metoder, arbetssätt och 

världsbild. Kapitel: Inledning - Prezygotiska reproduktionsbarriärer - Postzygotiska 

reproduktionsbarriärer - Allopatrisk artbildning - Sympatrisk artbildning - Avslutning  

Speltid: 13 min. Målgrupp: 14–19 år Utförande: Strömmande. 

 

Frön – hotet mot livets grogrund 

Få saker på jorden är så betydelsefulla som våra 

frön. Och vi har alltid värderat dem högt. I ett 

enda frö kan vi spåra mänsklighetens utveckling, 

sedan långt tillbaka i tiden. De ger oss mat, 

kläder och råvaror. Med andra ord; de är själva 

livet och källan till all existens. Men på mindre än 

ett århundrade har den frödiversitet som vi en 

gång haft drastiskt minskat till en handfull 

massproducerade sorter, på grund av det industrialiserade jordbruket. Det fröbibliotek som byggts upp 

under årtusenden av bönder och trädgårdsmästare har gått förlorat. Familjejordbruk har fått kliva åt 

sidan för att ge plats för mekaniserade jordbruksföretag. Företag vars syfte i första hand är att 

effektivisera jordbruket och gå med vinst, snarare än att producera kvalitativa grödor. I den här filmen 

får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år 

gamla matarv. Vi möter bönder, forskare, advokater och botaniska utforskare som alla arbetar för att 

försvara våra fröns framtid. Filmen presenterar bland andra Dr Vandana Shiva, Dr Jane Goodall, 

Andrew Kimbrell, Winona Laduke och Raj Patel. 

Speltid: 42 min. Målgrupp: Från 14 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/750492-genteknikens-grunder
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865389-artbildning-och-dess-barriarer
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/752607-fron-hotet-mot-livets-grogrund
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Bilderna som förändrade vetenskapen: Darwins Tree of life 

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men 

redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar 

ett gemensamt ursprung. 

Speltid: 9 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

 

Bilderna som förändrade vetenskapen: Mot atomens kärna 

Vi berättar om sex bilder som förändrat vår syn på vetenskapen och den inre världen. Läkaren 

Andreas Vesalius teckningar avslöjade hur människokroppen såg ut inuti, dess anatomi. Joseph 

Altmans fotografier visade att det skapas nya celler i den vuxna hjärnan. Charles Darwin 

sammanfattade sin evolutionsteori i en skiss. Den avgörande pusselbiten i jakten på DNA-molekylens 

struktur kom med Rosalind Franklin och Raymond Goslings fotografi.  

Speltid: 56 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

 

På resa med Homo Sapiens 

Följ med på en spännande resa där vi tittar 

närmare på djuret människan. I tre program 

utforskar vi på vilket sätt människan skiljer sig 

från andra arter, hur det gick till då de unikt 

mänskliga egenskaperna utvecklades och åt 

vilket håll evolutionen leder oss i dag. Vad gör 

oss unika? Hur kom vi hit? Och vart är vi på 

väg? Forskarna som kartlägger Homo sapiens 

märkliga evolutionära resa har de senaste åren fått helt nya verktyg för att besvara de frågorna. 

Speltid: 3x27 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

  

Forskning pågår – Evolutionen blottar livets framtid 

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det pussel som en gång påbörjades av Charles 

Darwin. Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens tidigaste föregångare. Dna-sekvensering 

visar hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år 

av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå oss själva. 

Speltid: 18 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

 

Forskare för framtiden – Vilka arter överlever? 

Forskare beräknar att 99,99 procent av alla djur och växter som någonsin funnits på jorden är utdöda. 

Vilka arter och djur är i störst behov av skydd när klimatet förändras? Det är en av frågorna som 

biologen Alex Antonelli och hans team vid Göteborgs universitet försöker få svar på. De försöker 

återskapa evolutionshistorien av så många organismer som möjligt för att förstå varför vissa arter dog 

ut medan andra levde vidare. 

Speltid: 8 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/838042-bilderna-som-forandrade-vetenskapen-darwin039s-tree-of-life
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/856415-bilderna-som-forandrade-vetenskapen-mot-atomens-karna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1629-pa-resa-med-homo-sapiens
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/847682-forskning-pagar-evolutionen-blottar-livets-framtid
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835408-forskare-for-framtiden-vilka-arter-overlever
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RADIOPROGRAM 

 

Harriet och Charles 

Detta är berättelsen om sköldpaddan Harriet och en man som hette 

Charles Darwin och blev en av världens mest kända forskare. De 

träffades på Galápagosöarna där Charles tankar kring evolution 

väcktes. Harriet och Charles reste till England tillsammans. Där skrev 

Charles en bok som skulle påverka hela världen. Harriet hann bo i 

många länder och levde tills hon blev 175 år gammal. Lennart Jähkel 

läser Helen Rundgrens tolkning för barn av berättelsen om forskaren 

och hans jättesköldpadda. 

Speltid: 2x11 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande ljud. 

 

Kul fakta – Resor jorden runt – Evolutionsteorin 

Resorna över haven fortsatte. Förutom att leta kryddor och andra rikedomar så drevs människor av att 

upptäcka världen. Charles Darwin kom på evolutionsteorin under sin jordenruntresa. Evolutionsteorin 

handlar om hur växter, djur och människor med tiden utvecklas, förändras och anpassar sig till sin 

miljö. Det var faktiskt en liten fågel som fick honom att fundera över den här teorin. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande ljud. 

  

 

 

Temabladen är till för att inspirera dig och underlätta för dig i 

ditt arbete. De innehåller tips på material och länkar inom 

resp. område. Allt är länkat till Mediekatalogen!  

Du hittar alla temablad på vår hemsida 

www.regionvarmland.se/mediecenter  

  

Har du andra områden du vill ha ett temablad till?  

E-posta eller ring oss så hjälper vi dig!  
 
 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1839-harriet-och-charles?season=838646
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/834643-kul-fakta-resor-jorden-runt-evolutionsteorin
http://www.mediecentervarmland.se/
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GENETIK/GENTEKNIK 

FILMER 

 

Runt i naturen – Pappas näsa och mormors 

haka - Jag är jag 

Programmet utgår från det som alla är vana vid - 

att bli jämförda med släkten. Näsan, håret, 

ögonen och så vidare. Men hur går det till när 

man blir lik pappa eller morfar eller avlägsnare 

släktingar? En första snabbintroduktion till 

genetiken.  

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande. 

 

Runt i naturen – Pappas näsa och mormors haka - Hundar är hundar 

En gång tämjde vi vargen och började förändra den. Om hundars släktskap med vargen och om avel 

och förädling av växter och djur. För att kunna förstå att djur kan förändras beskrivs också den 

naturliga evolutionsprocessen - men mycket kortfattat. Ett program om arv, släktskap och genetik.  

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande. 

 

Runt i naturen – Pappas näsa och mormors haka - Vad är en fiskpotatis? 

Dolly, det lilla fåret, var klonat. Ett konstigt ord som förklaras i det här programmet om genteknik och 

människans evolution. 

Speltid: 10 min. Målgrupp: 6–12 år Utförande: Strömmande. 

 

Historiska forskare – Gregor Mendel 

Möt personen Gregor Mendel! I den här filmen får vi lära känna Gregor samt några av hans mest 

kända upptäckter och forskningar om genetik och ärftlighetslära. Gregor Mendel var den första 

forskare som bevisade att växter som förökades ärvde olika egenskaper, som längd och färg till 

exempel. Visste du att Gregor Mendel var munk och använde ärtväxter i klosterträdgården för att 

bevisa sin tes? Följ med på en tidsresa! Så länge som människan har funnits så har nyfikenheten 

funnits! Överallt runtomkring oss ser vi resultat av uppfinningar och vetenskapliga upptäckter. Clara 

sitter i sitt rum och läser om Gregor Mendel och upptäcker att han aldrig fick uppleva att hans upptäckt 

blev berömd. Clara reser tillbaka i tiden för att berätta för honom att det han gör är viktigt men hamnar 

i ett kloster. Varför just där? Serien Historiska forskare lyfter fram några av de viktigaste forskarna 

genom historien och vi får veta vad de blivit kända för. Vi lär känna personen bakom forskningen och 

fördjupar oss i deras arbete. Forskare som lyfts fram i serien är Alfred Nobel, Lise Meitner, 

Pythagoras, Gregor Mendel, Tycho Brahe, Marie Curie, Galileo Galilei, Albert Einstein med flera. 

Speltid: 8 min. Målgrupp: från 6 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857727-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-jag-ar-ja
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857727-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-jag-ar-ja
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857724-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-hundar-ar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/857726-runt-i-naturen-pappas-nasa-och-mormors-haka-pappas-nasa-och-mormors-haka-vad-ar-en
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/993725-historiska-forskare-gregor-mendel
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Människans ursprung och vandringen till Sverige 

För över 100 000 år sedan började den största resan i mänsklighetens historia. Människorna i Afrika 

började sin vandring över jorden. De vandrade åt öster, norr och väster. Vi vet idag att vår 

människoart, homo Sapiens, mötte Neandertalare under sin färd. Resultatet blev barn och i många av 

dagens människor finns det spår av Neandertalare. Människor har i alla tider flyttat när behovet av 

mat, nyfikenhet eller naturkatastrofer drabbat dem. Deras geografiska väg genom historien kan vi se i 

vår arvsmassa, alltså i våra gener. I filmen får vi lära oss om de tidiga människorna och deras erövring 

av jordens kontinenter. Vi låter några elever få göra ett DNA-test och se om de är släkt med 

neandertalare och var deras förfäder en gång har kommit ifrån. En pedagogisk film om människans 

resa på jorden. 

Speltid: 13 min. Målgrupp: 7–15 år Utförande: Strömmande. 

 

Genetik 

Här får vi veta hur upptäckten av anlag gick till 

och blev grunden till genetiken fram till våra 

dagars genterapi. Vi tittar också på vilka risker 

det finns med genterapi? 

Speltid: 2 min. Målgrupp: Från 10 år 

Utförande: Strömmande. 

 

 

Evolutionsbiologins grunder och teorier 

Allt sedan antiken har forskare försökt sig på att kategorisera och beskriva livet som finns på vår 

planet. I denna film ges en historisk översikt över hur världsuppfattningen och systematiken förändrats 

genom arbete av bland annat Aristotoles, Plinius, Linné, Lamarck fram till Charles Darwins som i och 

med publikationen av The Origin of Species presenterade det naturliga urvalet som är grund för den i 

dag erkända evolutionsteorin, i vilken molekylärbiologin har gett djupare insikt om härstamning och 

ärftlighet. Filmen är indelad i 4 olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 1: 

Evolutionsteorier 2: Fossil & mosaikdjur 3: Åldersbestämning 4: Homologi och analogi.   

Speltid: 34 min. Målgrupp: Från 11 år Utförande: Strömmande. 

 

Genteknikens grunder 

Mångfalden bland levande organismer på vår planet är förbluffande och fascinerade. Artrikedomen 

beror på spontana förändringar i levande varelsers gener. Och förändringarna i, eller genom, en 

organisms arvsmassa kallas för mutationer. Dessa ger nya egenskaper och, så småningom, nya arter. 

Mutationer är alltså den grundläggande orsaken bakom den process vi kallar evolution. Men 

förändringar kan också nås på annat sätt, genom genteknik. Humant insulin är ett känt exempel på 

nyttan med genteknik. Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i 

undervisningen. 1.Vägen till genteknik 2.Isolation och rekombination 3.Genöverföring 4.Selektion och 

kloning 

Speltid: 35 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908754-manniskans-ursprung-och-vandringen-till-sverige
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/908206-genetik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/750093-evolutionsbiologins-grunder-och-teorier
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/750492-genteknikens-grunder
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Dagen jordklotet förändrades  

En kolossal meteorit kraschade i Mexiko för 65 miljoner år sedan och 

orsakade en biologisk omvälvning. Berg förflyttades av jordskred, 

stormar och tidvatten ödelade rotsystem. Först slukades marken av eld 

och sedan frös hela vår planet. Mer än 70 % av världens arter 

utplånades, däribland dinosaurierna, vilket gjorde att andra djur fick 

chansen att erövra världen.  Denna dramatiska serie tittar närmare på 

hur olika arter överlevde katastrofen. Vissa arter klarade sig genom 

förebyggande åtgärder. Andra blev mästare på att anpassa sig och kom 

att visa vad framgångsrik utveckling och evolution verkligen handlar 

om.  

Speltid: 12x5 min. Målgrupp: Från 11 år. Utförande: Strömmande 

Avsnitt: 

Nedslaget 

Krokodiler 

Insekter 

Fiskar 

Reptiler 

Växter 

 

Hajar 

Fåglar 

Groddjur 

Sköldpaddor 

Koraller 

Däggdjur

 

 

Genetik och DNA – livets recept 

Vad är DNA egentligen och hur kan kunskapen 

om gener hjälpa oss i det moderna samhället? 

DNA är receptet på det som är DU. Receptet är 

skrivet i ett enkelt alfabet som bara har fyra 

bokstäver – A, T, C och G. Det är basparen på 

DNA-molekylen. Kromosomerna finns i 

cellkärnan och bär våra gener. En människa har 

normalt 46 kromosomer – 23 från vardera 

föräldern. All den här kunskapen gör att vi bland annat kan se om en människa är anlagsbärare till en 

sjukdom – eller har begått ett brott där gärningsmannen lämnat DNA. Kunskapen om vårt DNA kan 

också göra oss sårbarare i samhället. Ska t ex försäkringsbolag eller arbetsgivare kunna få ta del av 

informationen om vårt DNA? 

Speltid: 12 min. Målgrupp: Från 12 år Utförande: Strömmande. 

 

  

Gilla oss på Facebook!  
Där berättar vi om nyheter och tipsar om  

aktuella filmer!  

www.facebook.com/MediecenterVarmland   
 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603550-dagen-jordklotet-forandrades-del-1-nedslaget
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603534-dagen-jordklotet-forandrades-del-2-krokodiler
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603528-dagen-jordklotet-forandrades-del-3-insekter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603524-dagen-jordklotet-forandrades-del-4-fiskar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603520-dagen-jordklotet-forandrades-del-5-reptiler
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603514-dagen-jordklotet-forandrades-del-6-vaxter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603510-dagen-jordklotet-forandrades-del-7-hajar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603506-dagen-jordklotet-forandrades-del-8-faglar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603500-dagen-jordklotet-forandrades-del-9-groddjur
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603373-dagen-jordklotet-forandrades-del-10-skoldpaddor
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603544-dagen-jordklotet-forandrades-del-11-koraller
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603538-dagen-jordklotet-forandrades-del-12-daggdjur
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/975616-genetik-och-dna-livets-recept
http://www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Framtidssäkrat - om CRISPR-teknik och DNA 

När du ska undervisa i genteknik är denna film 

ett intressant komplement till traditionella 

läromedel. Filmen tar upp dagens forskning och 

beskriver CRISPRtekniken som anses vara 

århundrandets upptäckt. Forskaren Jennifer 

Doudna, som gett upphov till denna banbrytande 

metod, förklarar själv det hon ser i 

användningsområden och om etiska dilemman 

som metoden medför. Därefter följer journalistiska stycken om hur vi använder kunskaperna om DNA 

idag. De tar också upp tillförlitligheten i olika lovord från privata aktörer på världens marknad. Bra 

underlag i klassrummet för att diskutera källkritik inom populärvetenskap. 1. CRISPR-teknikens 

funktion, utvecklingsområden och användningsområden. 2. Gentester på privata marknaden - Anlag 

och ursprungstester 3. Gentester på privata marknaden - Hudvård, kost och träning 4. Gentester på 

privata marknaden - Vilka människor passar gentesterna för? 5. Genetikforskning - En brittisk by DNA-

testas i syfte att se släktband och spridning.  

Speltid: 26 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Stamcellsrevolutionen 

Det verkar ibland som om stamceller är svaret på allt. De botar varje sjukdom, skapar nya organ eller 

till och med nya människor. Vad kan de inte göra? De senaste rönen har hyllats som - det största 

genombrottet sedan stamceller förändrat vår förståelse av hur kroppen fungerar. Filmen ger en 

exposé över stamcellsforskningen från 1940-talet till 2012 års nobelpristagare Shinya Yamanakas 

revolutionerande upptäckter. Filmen kan ses i två avsnitt: 1. Bakgrunden till stamcellsforskningen och 

tidig forskning om blod- och hudstamceller. (ca 22 min) 2. Embryonala stamceller och upptäckten att 

mogna stamceller kan omprogrammeras till pluripotenta. (ca 31 min) 

Speltid: 53 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Briljanta forskare – Gensaxen 

Ett barn dör varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 

procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR 

CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller 

rädda människor från lidande? 

Speltid: 9 min. Målgrupp: 13–15 år Utförande: Strömmande. 

 

Briljanta forskare – Gyllene riset 

A-vitaminbrist i utvecklingsländer gör att barn blir blinda samt dör. Genom genetiskt modifierade 

organismer (GMO) har forskare utvecklat ett gyllene ris som är mer näringsrikt. Vi hör motståndare till 

golden rice samt forskare och nobelpristagare som vill utveckla riset. 

Speltid: 9 min. Målgrupp: 13–15 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706876-framtidssakrat-om-crispr-teknik-och-dna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/748929-stamcellsrevolutionen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/836190-briljanta-forskare-gensaxen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835974-briljanta-forskare-gyllene-riset
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Vi lär oss om – Genetik – hur egenskaper ärvs 

Hur kommer det sig att du har bruna ögon som 

din pappa och inte blåa ögon som din mamma? I 

den här filmen ska vi lära oss hur egenskaper 

ärvs, det som kallas genetik! Gregor Mendel 

experimenterade med ärtor under slutet av 1800-

talet, det blev början på den genetik som vi har i 

dag. I filmen lär vi oss om korsningsscheman och 

hur våra gener är uppbyggda. Vi går igenom 

begrepp som zygot, celldelning, kromosom, korsförädling och kloner. Vi undersöker skillnaden mellan 

dominanta och recessiva anlag, och vad det är som avgör om en cell utvecklas till en flicka eller en 

pojke! Det här är en film för högstadieelever när de lär sig om genetik i ämnet biologi. Kapitel: 

Inledning - Gregor Mendel - genetikens fader - Gener och kromosomer - Anlag - dominanta och 

recessiva - Hur kön ärvs - Förändringar i arvsanlag - Förädling - Kloner - Hållbar utveckling - 

Sammanfattning 

Speltid: 16 min. Målgrupp: 13–15 år Utförande: Strömmande. 

 

Snabbkoll – GMO 

GMO är en förkortning av genetiskt modifierad organism. Med hjälp av den så kallade gensaxen kan 

vi få fram egenskaper hos växter och djur som är nyttiga för oss människor. Men vem ska egentligen 

bestämma vad vi får göra med arvsmassan? Dessutom förklaras förkortningarna RNA, DNA, 

CRISPR/CAS9. 

Speltid: 2 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Snabbkoll – Mutation 

Mutationer är bestående förändringar i DNA och arvsmassan. Hur går en mutation till? Vilka kan 

konsekvenserna bli? Och vad kan den bero på? Om ärftlighet, selektion och variation. Dessutom 

förklaras begreppen DNA, kromosom och RNA. 

Speltid: 2 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

FOOD 3.0 - Framtidens mat för en hållbar 

utveckling: Genmodifierad mat 

Genetiskt modifierad mat är ett ämne som 

fortsätter att skapa stora debatter. Men kan det 

vara så att de positiva effekterna av GMO 

överväger de negativa? I Kina ökar efterfrågan 

på kött så mycket att myndigheterna driver 

forskning på genetiskt modifierade djur som kan 

producera mer kött. I USA modifierar man getter 

för att förhindra barnadödligheten i utvecklingsländer, och i Kanada modifierar man lax där 

tillväxtfasen halveras. Är genetiskt modifierad mat en nödvändig och realistisk del av framtidens 

matproduktion? 

Speltid: 43 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865378-vi-lar-oss-om-genetik-hur-egenskaper-arvs
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/845550-snabbkoll-gmo
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/845547-snabbkoll-mutation
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865219-food-30-framtidens-mat-for-en-hallbar-utveckling-genmodifierad-mat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865219-food-30-framtidens-mat-for-en-hallbar-utveckling-genmodifierad-mat
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Mendels experiment - Genetikens lagar 

I mitten av 1800-talet grundlade munken Gregor Mendel genetikens lagar med hjälp av sina omtalade 

ärt-experiment. Genom att korsa olika sorters ärtväxter med varandra fick han förståelse för hur 

generna styr våra olika egenskaper. Filmen skildrar hur korspollinering fungerar, samt tar upp begrepp 

som bl.a. gen, allel, homozygot, heterozygot, dominant, recessiv, Punnetts rutschema, monohybrid 

samt dihybrid korsning. 

Speltid: 15 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Vi lär oss om – Genteknik – möjligheter och 

risker 

Vi människor består av flera biljoner celler som 

förnyas och förändras naturligt. Men de kan 

också påverkas med människans hjälp - då 

kallas det för genteknik. Genteknik innebär att 

man förändrar arvsanlag hos levande 

organismer. Vad betyder det? Det ska vi lära oss! 

Vi går också igenom vad stamceller och 

celldelning är för något, och begrepp som GMO, genterapi och genreglering förklaras. Vi avslutar 

filmen med att undersöka CRISPR-Cas9 - den så kallade gensaxen - och diskuterar några av de 

möjligheter och risker som genteknik för med sig. Det här är en film för elever i högstadiet och 

gymnasiet när de läser om genteknik i ämnet biologi. 

Speltid: 16 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande 

 

Kloningens historia 

Kloning innebär att man skapar en identisk kopia av något. Men det är en omstridd metod. I det här 

utbildningsklippet går vi igenom kloningens historia. Bland annat får du veta mer om hur det gick till 

när fåret Dolly klonades. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Du vet väl att du kan låna robotar hos 

Mediecenter Värmland? 

Vi har fem olika sorter – Blue-Bot, Sphero, Ozobot, Dash & Dot och 

LEGO WeDo 2.0 - och lånetiden är max 4 veckor i taget. 

Du hittar dom på www.sliplay.se/mediecentervarmland! 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/706667-mendels-experiment-genetikens-lagar
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/976043-vi-lar-oss-om-genteknik-mojligheter-och-risker
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/976043-vi-lar-oss-om-genteknik-mojligheter-och-risker
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/303-kloningens-historia
www.sliplay.se/mediecentervarmland
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Genteknikens framtida utmaningar 

I 8 000 år har människor valt ut grödor att odla och sedan 1800-talet har 

våra kunskaper om nedärvda egenskaper hos växter ökat. Allt 

fördelaktigare nyttoväxter har odlats fram, och genteknik har sedan 

decennier utvidgats till levande varelser. Förespråkarna för grön 

genteknik framhåller de goda egenskaper växterna kan få, och de viktiga 

läkemedel som människor kan ta del av. Motståndarna menar att vi inte 

vet hur ingreppen i växternas arvsmassa påverkar vårt växt- och djurliv. Å 

ena sidan kan genteknik rädda människor från svält och sjukdomar. Å 

andra sidan kan man fråga sig om ett gott syfte ger människan rätt att 

experimentera med andra levande varelser? Serien innehåller 4 delar. 

Speltid: 4x10 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Strömmande. 

 

Genteknikens framtida utmaningar – Genteknikens framtid 

Människan lärde sig tidigt att det gick att förädla nyttoväxter. Sedan dess har vi lärt oss mycket mer 

om de gener som finns i alla levande organismer. Vi vet att genomet är en produkt av miljontals år av 

evolution och utveckling, och att det bär på enorma mängder information. I denna film får vi lära oss 

mer om hur genteknik används idag, och vilka möjligheter och utmaningar som finns att vänta i 

framtiden. 

Genteknikens framtida utmaningar – Genteknik på växter 

När genteknik används på växter är det för att förbättra växternas insektsresistens, stresstålighet och 

näringsvärde. Detta kan göras genom att föra in gener som på något sätt förbättrar växtens 

egenskaper. De vanligaste växterna att genmodifiera är majs, soja, raps och andra nyttoväxter. Även 

om reglerna för genmodifierade grödor skiljer sig åt mellan olika länder är växtförädling den form av 

genteknik som är mest etablerad utanför laboratorier 

 

Genteknikens framtida utmaningar – Genteknik på djur 

Det blir allt vanligare med genteknik på djur. Genom hormonbehandling kan man få flera ägg hos ett 

hondjur att mogna samtidigt. Dessa ägg kan sedan tas ut och placeras i ett surrogatdjur. På så sätt 

kan ett djur med goda gener få många fler avkommor än vad naturen egentligen tillåter. Det är också 

möjligt att klona ett djur, men det är egentligen inte genteknik i strikt mening eftersom genomet i 

cellkärnan förblir intakt. Faktisk genteknik på djur används främst för att få djuret att producera 

läkemedel till människor. Insulin har länge framställts genom genmodifierade bakterier, och det finns 

också genetiskt modifierade får som har förmågan att producera ett visst protein i sin mjölk. 

 

Genteknikens framtida utmaningar – Genteknik på människor 

Genteknik på människor är ett kontroversiellt ämne. Teoretiskt sett skulle genteknik kunna vara 

botemedlet mot alla världens sjukdomar, men det ställer oss också inför stora etiska dilemman. 

Gendiagnostik tillåter att man kan välja sitt framtida barn från ett urval av embryon. Det används idag 

bara hos familjer med anlag för dödliga sjukdomar. Forskare hoppas också att de i framtiden ska 

kunna använda genterapi för att bota genetiska sjukdomar. Med de nya möjligheterna följer många 

frågor om etik. Är det rätt att klona en människa och använda de embryonala stamcellerna för att 

rädda ett människoliv? Har vi rätt att välja vilka barn som ska födas och vilka som inte ska det? 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603379-genteknikens-framtida-utmaningar-genteknikens-framtid
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603385-genteknikens-framtida-utmaningar-genteknik-pa-vaxter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603382-genteknikens-framtida-utmaningar-genteknik-pa-djur
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/603386-genteknikens-framtida-utmaningar-genteknik-pa-manniskor
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I genetikens namn – de farliga myterna 

Ända sedan Gregor Mendels tid har forskare på 

olika sätt sökt efter sätt att kartlägga våra gener 

och DNA - i syfte att förbättra egenskaper, eller 

undvika "icke önskvärda" sådana. Med tiden har 

det blivit svårt att veta vad som är fakta och myt 

bland de upptäckter som gjorts. Vissa teorier 

lever kvar idag - trots att de kommer från 50-talet. 

Den här filmen belyser myterna, ger den 

historiska bakgrunden och berättar om människor som drabbats på olika sätt "i genetikens namn".  

Filmen ger exempel från USA, men många av idéerna känns igen från dagens högerextremistiska 

resonemang. Därför är detta en högaktuell och viktig diskussionsfilm för skolan!    

Speltid: 39 min. Målgrupp: Från 14 år Utförande: Strömmande. 

 

Artbildning och dess barriärer 

I den här filmen lär vi oss om de processer som ligger bakom att nya arter kan bildas – och vad som 

ligger bakom när nya arter inte kan bildas. Om en hona och en hane kan få ungar tillsammans, som i 

sin tur kan få egna ungar - så tillhör honan och hanen samma art, enligt det biologiska artbegreppet.  

Men vilka barriärer är det då som ser till att organismer som tillhör olika arter inte kan få ungar 

tillsammans? Och hur bildas nya arter? Vi går igenom begrepp som: isoleringsmekanism, hybrid och 

zygot. En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om biologins metoder, arbetssätt och 

världsbild. Kapitel: Inledning - Prezygotiska reproduktionsbarriärer - Postzygotiska 

reproduktionsbarriärer - Allopatrisk artbildning - Sympatrisk artbildning - Avslutning  

Speltid: 13 min. Målgrupp: 14–19 år Utförande: Strömmande. 

 

Frön – hotet mot livets grogrund 

Få saker på jorden är så betydelsefulla som våra 

frön. Och vi har alltid värderat dem högt. I ett 

enda frö kan vi spåra mänsklighetens utveckling, 

sedan långt tillbaka i tiden. De ger oss mat, 

kläder och råvaror. Med andra ord; de är själva 

livet och källan till all existens. Men på mindre än 

ett århundrade har den frödiversitet som vi en 

gång haft drastiskt minskat till en handfull 

massproducerade sorter, på grund av det industrialiserade jordbruket. Det fröbibliotek som byggts upp 

under årtusenden av bönder och trädgårdsmästare har gått förlorat. Familjejordbruk har fått kliva åt 

sidan för att ge plats för mekaniserade jordbruksföretag. Företag vars syfte i första hand är att 

effektivisera jordbruket och gå med vinst, snarare än att producera kvalitativa grödor. I den här filmen 

får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år 

gamla matarv. Vi möter bönder, forskare, advokater och botaniska utforskare som alla arbetar för att 

försvara våra fröns framtid. Filmen presenterar bland andra Dr Vandana Shiva, Dr Jane Goodall, 

Andrew Kimbrell, Winona Laduke och Raj Patel. 

Speltid: 42 min. Målgrupp: Från 14 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/778640-i-genetikens-namn-de-farliga-myterna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/865389-artbildning-och-dess-barriarer
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/752607-fron-hotet-mot-livets-grogrund
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DNA och integritet 

Via en kommersiell databas med DNA-prover 

spårade amerikansk polis år 2018 upp släktingar 

till en seriemördare som varit efterlyst i 40 år. Det 

var första gången undersökande genetisk 

genealogi använts på ett nytt sätt, inom ett nytt 

yrkesområde. Med populär släktforskning har 

antal inlämnade DNA-prover i världen ökat. Och 

det räcker att tre procent av befolkningen lämnat 

in DNA för att alla personer ska bli spårbara. Så är det redan i Kina och USA och snart i Europa. Men 

ett DNA-prov kan lätt bli skadat och människor har blivit felaktigt dömda. I USA har kvarlevor av ett 

foster använts till att spåra modern i syfte att lagföra henne. • Vad skulle en totalitär stat kunna vilja 

göra med ditt DNA? 

Speltid: 51min. Målgrupp: Från 15 år Utförande: Strömmande. 

 

Naturkunskap förklarad: Genteknik 

Hand i hand med kartläggningen av olika organismers dna har en ny teknik vuxit fram - genteknik. Det 

har gjort det möjligt att förändra eller manipulera gener hos levande organismer. Ingrid Lindh, doktor i 

medicinsk vetenskap, ger oss bakgrunden och exempel på genteknikens olika verktyg och 

arbetsmetoder så som genändrad organism, GMO, och gensaxen, CRISPR-Cas9. Programmet finns 

även syntolkat och teckenspråkstolkat. 

Speltid: 6 min. Målgrupp: Gymnasiet. Utförande: Strömmande. 

 

Sverige forskar: När de döda får liv 

Med avancerade ansiktsrekonstruktioner kan 

människor väckas från de döda. Skulptören 

Oscar Nilsson tar hjälp av DNA-spår och andra 

rättsmedicinska tekniker för att återskapa 

människor från det förflutna. 

Speltid: 5 min. Målgrupp: Gymnasiet. 

Utförande: Strömmande. 

 

Bilderna som förändrade vetenskapen – Photo 51 

Det är under mystiska omständigheter som James Watson och Francis Crick får tag i Rosalind 

Franklins foto 51. Bilden hjälper dem att förstå DNA-molekylens spiralformade struktur och öppnar 

därmed upp för födelsen av den moderna molekylärbiologin. 

Speltid: 9 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988636-dna-och-integritet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/943231-naturkunskap-forklarad-genteknik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/943231-naturkunskap-forklarad-genteknik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/950753-naturkunskap-forklarad-syntolkat-genteknik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/951465-naturkunskap-forklarad-teckensprakstolkat-genteknik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/982453-sverige-forskar-nar-de-doda-far-liv
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/838041-bilderna-som-forandrade-vetenskapen-photo-51
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Kampen om livet 

Den ökade vetenskapliga förståelsen av celler, 

gener och dna skapar dagligen dilemman och 

frågor av såväl etisk som politisk och juridisk art. 

För att lära oss mer följer vi med när 

programledaren, biostatistikern Jo Røislien tar ut 

det vetenskapliga laboratoriet i verkliga världen. 

Biologiska experiment och demonstrationer i den 

specialbyggda genverkstaden avslöjar myter och 

ger insikt. Vi gör bland annat egentillverkad antibiotika av jord, förbättrar New Yorks tunnelbana med 

slemsvamp och reser till Sibirien för att försöka återuppliva en mammut. 

Speltid: 8x30 min. Målgrupp: Gymnasiet. Utförande: Strömmande. 

Rubriker: 

1: Är vi en samma i universum? 

2: Kan vi leva i evighet? 

3: Kan vi utrota svält? 

4: Kan vi bota cancer? 

 

5: Kan bakterier göra oss friska? 

6: När kommer nästa pest? 

7: Var kommer vi ifrån? 

8: Kan jag klona mig själv?

 

Forskare för framtiden  

Möt forskarna som formar morgondagen! I varje 

avsnitt lär du känna en forskare och hens 

drivkrafter. Forskarna kommer ur den absoluta 

eliten av svensk vetenskap, och alla bär de på en 

vision om vad vetenskapen kan bidra till. 

Speltid: ca 8 min/program. Målgrupp: 

Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

Forskare för framtiden – Vilka arter överlever? 

Forskare beräknar att 99,99 procent av alla djur och växter som någonsin funnits på jorden är utdöda. 

Vilka arter och djur är i störst behov av skydd när klimatet förändras? Det är en av frågorna som 

biologen Alex Antonelli och hans team vid Göteborgs universitet försöker få svar på. De försöker 

återskapa evolutionshistorien av så många organismer som möjligt för att förstå varför vissa arter dog 

ut medan andra levde vidare. 

Forskare för framtiden – Jakten på galoppgenen 

Leif Andersson är professor i husdjursgenetik vid Uppsala universitet. Tillsammans med sitt 

forskarteam har han upptäckt en gen som avgör om hästar råkar i galopp eller inte, något som är 

avgörande inom travsporten där en häst som galopperar inte har en chans att vinna. Men för Leif och 

hans team är det viktigaste att de har gjort en stor grundvetenskaplig upptäckt av en tidigare helt 

okänd biologisk mekanism kring hur rörelser styrs. 

Forskare för framtiden – Växterna som ska rädda oss 

Världen blir varmare och människorna blir fler. För att vi ska klara oss på jorden behövs helt nya sätt 

att odla. Och det är precis vad Ove Nilsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet jobbar med. Han vill att 

maten ska växa som ogräs. 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2525-kampen-om-livet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835408-forskare-for-framtiden-vilka-arter-overlever
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/836504-forskare-for-framtiden-jakten-pa-galoppgenen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/836501-forskare-for-framtiden-vaxterna-som-ska-radda-oss
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Forskare för framtiden – Kroppens egen vaccinationsfabrik 

Trots att de flesta bakterier lever i symbios med oss och skapar livsviktiga ämnen är många rädda för 

dem. Siv Andersson är professor i cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet. Hon kartlägger 

dessa goda bakteriers arvsmassa. Visionen är att ett läkemedelsbolag i framtiden ska kunna ringa 

upp och säga att de vill ha en bakterie som producerar ett visst ämne som kan användas mot en viss 

sjukdom. Då skulle exempelvis en person med diabetes kunna hjälpas av bakterier som producerar 

insulin. Siv Andersson tror att det kommer vara en möjlighet inom 15–20 år. 

Forskare för framtiden – Spermiens dolda 

genetik 

Spelar det någon roll vilken spermie som 

befruktar ett ägg? Simone Immler på institutionen 

för ekologi och genetik i Uppsala är övertygad 

om att det faktiskt gör det. Hon koncentrerar sin 

forskning på sexuell reproduktion och epigenetik. 

Inom epigenetiken försöker man förstå vilka 

gener som slår igenom starkast i spermien - och 

vad det kan ha för betydelse på avkomman. 

Forskare för framtiden – Team DNA 

När du blir till så byggs din kropp efter ritningar som finns i dina gener. Men om det är fel på 

ritningarna kan det leda till genetiska sjukdomar. Det kan handla om ett enda fel bland tre miljarder 

byggstenar i ditt dna. Anna Wedell har satt samman ett superteam bestående av kliniska experter, 

barnläkare, bioinformatiker, genetiker, molekylärbiologer och biokemister för att leta efter dessa fel 

och forska på dem. 

 

 

Nobelföreläsningar 2022: Svante Pääbo – 

Nobelpristagare i medicin 

Svante Pääbo fick 2022 års Nobelpris i medicin 

för sina upptäckter om utdöda hominiders 

arvsmassa och människans evolution. Hans 

upptäckter har skapat ett helt nytt forskningsfält, 

paleogenomik. Professor Gunilla Karlsson 

Hedestam från Nobelkommittén för fysiologi eller 

medicin introducerar Svante Pääbo och hans 

upptäckt. Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen inleder och hälsar välkommen. Inspelat den 

7 december 2022 i Aula Medica vid Karolinska institutet. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. 

Speltid: 57 min. Målgrupp: Gymnasiet Utförande: Strömmande. 

 

 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/836401-forskare-for-framtiden-kroppens-egen-vaccinationsfabrik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835409-forskare-for-framtiden-spermiens-dolda-genetik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835409-forskare-for-framtiden-spermiens-dolda-genetik
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835432-forskare-for-framtiden-team-dna
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988726-nobelforelasningar-2022-svante-paabo-nobelpristagare-i-medicin
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/988726-nobelforelasningar-2022-svante-paabo-nobelpristagare-i-medicin
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SPELFILM: 

 

Gattaca 

Drama, Thriller, Science Fiction. Ett science fiction-drama som handlar 

om ett framtida samhälle där eliten består av människor som med hjälp 

av genmanipulation producerats i laboratorier. Jerome vill ha elitens alla 

fördelar, trots att han är avlad och född på naturlig väg. Han vill arbeta 

för företaget Gattaca Aerospace Corporation och få resa ut i rymden. 

Speltid: 106 min. Målgrupp: Från 13 år Utförande: Endast DVD! 

 

 

 

 

  

 

TIPS PÅ LÄNKAR 

 

SO-rummet 

Här hittar du material om Darwin och om Mendel och deras arbete och upptäckter. (www.so-

rummet.se) 

Darwin Online 

Engelsk sida. 200 000 sidor med text och bilder om Darwins arbete. (http://darwin-online.org.uk/) 

Naturhistoriska riksmuseet 

Lite information om Darwin och evolutionsteorierna.  

(https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution.1298.html 

 

 
 
 

 
Har du och dina kollegor koll på vad Mediecenter  

har att erbjuda er?  
Om inte kommer vi gärna och berättar om vår verksamhet!  

Vi går också igenom SLIPlay och alla dess funktioner.  

HÖR AV ER SÅ BOKAR VI IN ETT BESÖK!  
Tfn.010-833 10 60, mcv@regionvarmland.se  

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/751119-gattaca-swf
https://www.so-rummet.se/
http://darwin-online.org.uk/
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution.1298.html
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution.1298.html
mailto:mcv@regionvarmland.se

