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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 20.000 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!
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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!

Filmer:

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.

Månen
Vad är mest framträdande på natten när du snabbt tittar upp i himlen? Det är naturligtvis månen.
Månen är en naturlig satellit till vår jord som snurrar runt vår planet tack vare tyngdkraften. Det finns
såklart månar till andra planeter också. Vissa planeter har till och med mer än en måne som
planeterna Mars och Jupiter.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Jorden – klimat, växtlighet, årstider
Länge fanns en tro att solen rörde sig runt jorden.
Men från 1500-talet började den heliocentriska
världsbilden ta form via Copernicus, Galilei och
Kepler. Med 3D-grafik skildras hur jordens
rotation och omloppsbana fungerar med koppling
till hur vi räknar våra dygn och år. Jordaxelns
lutning påverkar årstider och jordens klimatzoner;
den tropiska, subtropiska, tempererade samt
polarzonen. Den globala luftcirkulationen och vindarna i atmosfären förklaras också, liksom deras
inverkan på vädret, väderlek och växtlighet.
Speltid: 45 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Jorden – en planet i solsystemet
Planeter, månar, asteroider - alla kretsar de kring
stjärnan solen i galaxen Vintergatan. I filmen
förklaras universum och vårt solsystems
uppbyggnad med hjälp av 3D-animationer. I
genomskärning visas jordens skalliknande
uppbyggnad från skorpa till inre och yttre kärna.
Här förklaras jordens magnetfält, de fyra
vanligaste grundämnena, troposfären,
stratosfären och ozonlagret. Likaså jordens gradnät, tidszoner och väderstreck. Vi får också veta mer
om jordens kontinenter, hav, bergskedjor och djuphavsgravar.
Speltid: 45 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Lär dig mer om – Jordens närmaste grannar
Planeterna närmast solen, ofta kallade de inre planeterna, står i centrum i detta fascinerande
program. Färgglada animeringar tillsammans med bilder tagna från rymdsonder illustrerar Merkurius,
Venus, jordens och Mars olika egenskaper. Solsystemets grundläggande struktur samt planeternas
kretslopp runt solen behandlas. Särskilt uppmärksammas de faktorer som gör jorden unik i
solsystemet. Viktiga termer är: sol, omloppsbana, kretsa, tyngdkraft, tröghet, rotation, axel, atmosfär
och rymdfarkost.
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Lär dig mer om – Jordens avlägsna grannar
Programmet utforskar solsystemets yttre planeter. Levande, färgglada bilder överförda från
forskningssatelliter ligger till grund för den här filmen om Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Här
beskrivs de unika egenskaperna för dessa stora och avlägsna planeter, ofta kallade gasjättarna.
Jupiters stora röda fläck, Saturnus färgstarka ringar och Neptunus våldsamma stormar är
programmets höjdpunkter. Viktiga termer är: sol, rotation, kretslopp, omloppsbana, ellips, tyngdkraft,
tröghet, teleskop, Hubbleteleskopet, rymdsond, asteroidbälte, meteorit och komet.
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Lär dig mer om – Stjärnor och galaxer
Programmet presenterar med hjälp av tydliga bilder och
naturtrogna animeringar en fängslande värld av stjärnor och
galaxer. Galaxernas och stjärnornas huvudkännetecken
behandlas. Särskilt uppmärksammas stjärnornas speciella
egenskaper såsom storlek, temperatur och ljusstyrka. Här
redogörs också för såväl en stjärnas livscykel som de instrument
astronomer använder när de studerar rymden. Ytterligare
begrepp och termer som omnämns i filmen är: universum,
teleskop, satellit, stjärnbild, stjärnornas färg, spektrum, gas, ljusår och svarta hål.
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Satelliter - våra ögon och öron i rymden
Satelliterna är numera oumbärliga och utgör
viktiga verktyg för oss människor och för att vår
vardag skall fungera. Att satelliterna är vår ögon
och öron i rymden vet de flesta människor och vi
ska fördjupa oss lite i både nyttan och faran med
satelliter i den här filmen. Vi ska ge dig exempel
på sju viktiga områden där satelliterna hjälper
oss människor både vad gäller nöje och
avkoppling med också vetenskapliga nyttoområden.
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Jorden – Universum berättar
Det är planeten vi kallar hem tillsammans med 9
miljarder andra människor. Det är den enda
planet som har två tredjedelar av sin yta täckt av
vatten eller det vattnet som utgör jordens hav.
Med flera miljoner arter är jorden den enda
himlakropp där man vet att liv existerar.

Speltid: 7 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Venus – Universum berättar
Den andra planet från solen med en omloppsperiod på 225 dagar. Jämfört med månen är Venus det
näst mest synliga naturliga föremålet i jordens himmel. Det är planeten som är nästan lika stor som
vår jord, varför den ofta kallas jordens systerplanet.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Uranus – Universum berättar
Det är den sjunde planeten från solen 27 månar, 13 ringar och en omloppsperiod på 30 687 dagar
eller 84 år, och en temperatur på cirka -216 ° C . Det är en av de kallaste planeterna i solsystemet.
Välkommen till Uranus.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Jupiter – Universum berättar
Den femte planeten från solen är 11 gånger större än Jorden och har så många som 79 bekräftade
månar. Det är den gigantiska planeten med den stora röda fläcken. Välkommen till Jupiter.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Merkurius – Universum berättar
Den närmaste planeten till solen har inga månar,
men en diameter som är ungefär två femtedelar
av Jorden. Det är en nära granne till Jorden och
är den minsta planeten i solsystemet. Trots att
den ligger närmast solen är Merkurius bara den
näst varmaste planeten i solsystemet, efter
Venus.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Neptunus – Universum berättar
Den åttonde planeten har 14 månar och 5 ringar, och en omloppstid runt solen på 60 190 dagar eller
164,8 år. Dess temperatur är cirka -214 ° C. Det är planeten längst bort från solen. Välkommen till
Neptunus.
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Mars – Universum berättar
Det är den fjärde planeten från solen. Med två månar som heter, Phobos och Deimos och en
omloppstid på 687 dagar. Dess yttemperatur är kall från -153 ° C till bara 20 ° C. Det är den näst
minsta planeten i solsystemet och känd som den röda planeten. Välkommen till Mars.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Är Pluto en planet? – Universum berättar
Pluto var en gång ansedd som en fullvuxen planet så sent som i mitten av 2000-talet. Men allt detta
har ändrats nu. Så låt oss prata om Pluto. Är det en planet? Det korta svaret är nej. Så vad är Pluto
som anses vara vår minsta planet längst bort? Vi tittar närmare på det här. (2)
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Saturnus – Universum berättar
Det är planeten med det fantastiska ringsystemet
och är den planet längst bort som kan ses med
blotta ögat. Saturnus är det femte ljusaste
föremålet i himlen. Det kan lätt ses utan hjälp av
teleskop. Redan under antiken kände det gamla
folket från Babylon och Fjärran Östern till
planeten. Men vad består planeten av?
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Månen – Universum berättar
Vad är mest framträdande på natten när du
snabbt tittar upp i himlen? Det är naturligtvis
månen. Månen är en naturlig satellit till vår jord
som snurrar runt vår planet tack vare
tyngdkraften. Det finns såklart månar till andra
planeter också. Vissa planeter har till och med
mer än en måne som planeterna Mars och
Jupiter.
Speltid: 3 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Kuiperbältet – Universum berättar
Vårt solsystems asteroidbälte, är ett område mellan Mars och Jupiter som är ockuperat av rymdskräp.
Kuiperbältet är ett område utanför de kända planeterna. Det liknar asteroidbältet som består av små
till stora kroppar och rester av solsystemets skapelse för omkring 4,6 miljarder år sedan. Här får du
veta mer om Kuiperbältet.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Vintergatan – Universum berättar
Vintergatan är en galax eller en jättesamling av stjärnor som vår planet, månen, solen och resten av
solsystemet hör till. Det är stjärnclustret som vi kallar hem. Dess namn kommer från det faktum att den
stora mängden stjärnor på natten ser ut som en snötäckt väg i natthimlen.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Stjärnor – Universum berättar
Stjärnor är kanske de mest igenkännliga himlakropparna i rymden. Utan att ens studera astronomi, vet
alla vad stjärnor är. Men stjärnor är mer än bara glittrande saker på himlen. De är gjorda av plasma,
det enda av fyra grundläggande materia som inte existerar naturligt på jorden. Här får du veta mycket
mer om stjärnor .
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Stjärnkartor – Universum berättar
Visste du att många gamla civilisationer använde stjärnorna för navigering? De använde det som
kallades en stjärnkarta. Stjärnkartorna använder stjärnor och andra synliga himlakroppar som
referenspunkter för plats och navigering. Ett bra exempel på referenspunkt är den norra stjärnan eller
polstjärnan som används som en hänvisning till norr på grund av dess position på norra himlavalvet.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Ljusår – Universum berättar
Rymden, är så stor så den trotsar vår uppfattning om vad som är nära och långt borta. Så hur mäter
astronomer stora avstånd utan att behöva skriva väldigt långa siffror? Ja, här är ett sätt att mäta
astronomiska avstånd kallat ljusår. Ljusåret är den sträcka ljuset reser på ett år. Vi tittar närmare på
vad ett ljusår är här.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Ljusets långa resa – Universum berättar
De teleskop som vi har låter oss titta på föremål
som är ljusår borta. När vi tittar på föremål på
himlen ser vi det faktiskt från en mycket tidigare
tidpunkt. Det är som om vi kikar in i det förflutna,
ungefär som en hypotetisk tidsmaskin gör. Men
hur? Vi kollar om vi kan titta närmare på det som
redan hänt.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Mat i rymden – Universum berättar
Föreställ dig det här. Du är uppe i rymden med noll gravitation, då du plötsligt känner dig hungrig. Det
är självklart att om du reser långt bort, så måste du ta med dig mat. Låt oss ta en titt på vad man
behöver tänka på när man tar mat med sig upp i rymden.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Rymdens rättsliga status – Universum berättar
Har du någonsin undrat över vem som äger de platser som människor upptäcker i rymden? Vem äger
månen, solen och mars? Svaren hittar man i rymdlagen. Alltså lagen som omfattar nationella och
internationella riktlinjer för aktiviteter i yttre rymden. Låt oss titta närmare på vad det innebär.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Sol och månförmörkelser – Universum
berättar
Innan folk visste vad förmörkelser var, brukade
de associera förmörkelser med katastrof och
dåliga omen. Den vanligaste typen av
förmörkelse som kan observeras här på jorden är
solförmörkelsen. Solförmörkelsen uppträder när
månen passerar framför solen, och täcker solen
som man ser från jordens utsiktspunkt. Nu ska vi
gå igenom vad det här fenomenet är.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Solutbrott – Universum berättar
Det ser ut som en stor explosion på solens yta. Det ser nästan ut som en eldsvåda. Vad du ser är ett
solutbrott. Solutbrott är plötsliga ljusblixtar som man kan se nära solens yta. Energin i ett solutbrott är
oftast 1x10 20 Joule. Det är 1 följt av 20 nollor, för att jämföra den energin så är den miljoner gånger
starkare än ett vulkanutbrott. Här får du veta mer om solens utbrott.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Tidvatten – Universum berättar
Eftersom jorden, månen och solen rör sig i ett
konstant mönster kan tidvatten noggrant
förutsägas. Jordens forntida folk har studerat
detta i stor utsträckning och har förutspått
tidvatten i hundratals år. Tidvatten är ökningen
och minskningen av vattennivån i havet och
oceanerna på jorden. Denna uppgång och
nedgång orsakas av månens gravitationskraft på
jordens vatten.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

SETI Sökandet efter utomjordingar - Universum berättar
Är vi verkligen ensamma i universum? Medan det fortfarande inte finns några slutgiltiga svar på den
frågan stoppar det dock inte nyfikenheten hos amatörentusiaster och erfarna astronomer från att söka
upp livet utanför vår planet. The Search for Extraterrestrial Intelligence eller SETI är den kollektiva
term som används för att beskriva den kollektiva vetenskapliga strävan att leta efter intelligent liv i
yttre rymden.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Teleskopets historia och utveckling - Universum berättar
Innan det fanns satelliter, hade vi en lång metalltub med speglar och linser för att titta på stjärnorna.
Teleskopets historia går så långt tillbaka som 1600-talet. Den tekniska utvecklingen av teleskopen har
varit fantastisk sedan Galileos och Newtons tid, och nu är de större och mer komplicerade. Här får vi
veta mer om teleskopets och satelliternas utveckling.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och
tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Tidvatten – ebb och flod
Har du tänkt på att vattennivån inte alltid är
densamma?
I det här utbildningsklippet ska vi lära oss vad
tidvatten är för något och vad det innebär. Vi lär
oss begrepp som ebb, flod, springflod och nipflod.
Dessutom undersöker vi hur solen och månen
påverkar vattennivåerna.
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Olika krafter - gravitation
I det här animerade utbildningsklippet lär du dig mer om vad gravitation är, och hur den påverkar oss
och vårt solsystem. Du får också veta lite mer om Isaac Newton och hans rörelselagar.
Utbildningsklippet tar även upp och jämför centripetalkraft med centrifugalkraft. Undervisningen i fysik
ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9. Fysik och vardagslivet
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan
användas.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 11 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.

Solstormar och norrsken
När det stormar på solens yta sker ibland solutbrott; våldsamma eruptioner av elektriskt laddade
partiklar. Större solutbrott kan leda till både flygstörningar och strömavbrott. Men de skapar också ett
av naturens vackraste fenomen - norrskenet. I vackra filmsekvenser lär du dig mer om solstormar och
norrsken, och hur de hänger ihop. Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i
årskurs 7–9. Fysiken i naturen och samhället. Energins flöde från solen genom naturen och samhället.
Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och
elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.
Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. Fysiken och världsbilden. Universums uppbyggnad med
himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
Naturvetenskapsprogrammet.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.
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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. Kapitel: - Inledning (00:00 00:49) - Jordens skapelse (00:50 - 02:55) - Den tidiga jorden (02:56 - 06:15) - Det första livet på
jorden (06:16 - 10:44) - Flercelliga organismer (10:45 - 13:14) - Sammanfattning (13:15 - SLUT).
Speltid: 15 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

Förstå sammanhanget - Månlandningen
20 juli 1969. Efter fyra dagar i rymden, sätter den
amerikanska astronauten Neil Armstrong sin
vänstra fot på månen. Klockan är 21:56 i USA
och hundratals miljoner familjer och tittare runt
om i världen följer expeditionens landning. Till
och med barn väcks för att uppleva denna
historiska händelse. Armstrongs ord "Det är ett
litet steg för en man, men ett jättekliv för
mänskligheten" är historiska. Likaså bilden när den amerikanska flaggan placeras på månens yta
vilket symboliserade segern i rymdkapplöpningen. Men vad handlade rymdkapplöpningen om? Här
ges ett klargörande sammanhang som spänner över kalla kriget och förklarar stormakternas vilja att
framstå som överlägsna såväl ideologiskt som tekniskt.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Vägen till Nobelpriset: Robert Wilson och Arno Penzias
Robert Wilson och Arno Penzias fick Nobelpriset i fysik 1978. Deras upptäckter av mikrovågor
bevisade teorin om Big Bang som nu blev den dominerande förklaringen till universums födelse.
Speltid: 18 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Big Bang – teorin och universums uppkomst
Majoriteten av världens astronomer och forskare stöder idag den teori som vi kallar för Big bang. Men
vad innebär teorin egentligen? Hur växte teorin fram? Vem var Edwin Hubble och vad är
spektrallinjer? I den här filmen undersöker vi bakgrunden till Big bang-teorin. Var det egentligen en
smäll? Vilka olika ämnen och partiklar bildades precis efter Big bang? Det ska vi undersöka. Vi får
också reda på hur nebulosor, stjärnor, planeter och solsystem blev till. Till sist lär vi oss om vilka stöd
som finns för denna teori. Vad är det som pekar på att Big bang-teorin kan:
Speltid: 14 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
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Briljanta forskare: Rymdskrot
Rymden är fylld av skrot - trasiga satelliter, förbrukade raketer och annat skräp. Allt det här skräpet
skulle kunna krocka med viktiga satelliter som vi behöver för vår kommunikation på jorden. På ett
universitet i England forskas det på en satellit som ska hjälpa till att fånga in rymdskrotet. Programmet
finns även teckenspråkstolkat och syntolkat.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
Briljanta forskare: Marsresan
Vad gör vi om jorden blir obeboelig? Kan
människosläktet fortsätta leva vidare på en
annan planet? Genom en framgångsrik
rymdforskning har en ny typ av raket uppfunnits.
Då raketen kan återvändas går det nu att resa tur
och retur till Mars. Men går det att leva där?
Programmet finns även teckenspråkstolkat och
syntolkat.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Klartänkt: Vetenskaplig metod och himlakroppar
Den vetenskapliga metoden handlar om att se sig omkring, fundera på hur saker fungerar och prova
lösningar på olika problem. Här får vi veta hur gravitationen påverkar olika himlakroppar till exempel
jordens förhållande till solen. Och vilka var Copernicus och Newton, och på vilket sätt har de med
saken att göra?
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Ljuset och mörkret – del 1 – Vår ljusare värld
Professor Jim Al-Khalili tar med oss på en
historisk resa, där han visar hur forskare under
årtusendena har undersökt ljuset för att förstå
rymden. Med fantastiska bilder och genom att
visa experiment förstår vi hur och vad ljuset kan
berätta om Universum och Universums historia.

Speltid: 50 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: Strömmande.

Ljuset och mörkret – del 2 – Universums mörka gåta
Vad kan mörkret berätta om Universum? Det började man fråga sig 1846 när man upptäckte en ny
planet i vårt solsystem, Neptunus. Den var svår att upptäcka eftersom den knappt reflekterade något
ljus. Faktum är att 89 % av alla atomer i Universum reflekterar nästan inget ljus alls. Vi får också lära
oss om upptäckter gjorda av Galileo och Newton. Professor Jim Al-Khalili visar och berättar hur
forskarna började undersöka mörkret i Universum och fann något nytt; mörk materia och mörk energi.
Speltid: 50 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: Strömmande.
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Bilderna som förändrade vetenskapen –
Andromeda blir en galax
Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles
foto av Andromedagalaxen är en av
vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och
avgjorde 1920-talets stora debatt inom
astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan
är en galax i mängden, utan också att universum
expanderar.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.

Bilderna som förändrade vetenskapen Apolloprogrammet
Neil Armstrongs och Buzz Aldrins banbrytande
resa till månen sommaren 1969 direktsändes i tv.
Med på expeditionen fanns också en
Hasselbladskamera som användes för att fånga
några av historiens mest ikoniska stillbilder.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 16 år.
Utförande: Strömmande.

Bilderna som förändrade vetenskapen – Kopernikus världsbild
I Nikolaus Kopernikus bok Om himlakropparnas kretslopp från 1543 finns en illustration som visar att
jorden cirkulerar runt solen - inte tvärtom. Bilden som ner som en bomb i 1500-talets Europa. Idén att
jorden inte var universums centrum utan en planet som vilken som helst var oförenligt med kyrkans
världsbild. Boken sattes upp på en lista över förbjudna böcker och där blev den kvar ända fram till
1835, så stor var sprängkraften i Kopernikus nya världsbild.
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.

Forskare för framtiden: Hon sätter stjärnorna
på plats
Sofia Feltzing är professor i astronomi vid Lunds
universitet. Enligt henne kommer rymdsonden
Gaia, som sköts upp i december 2013, att
förändra allting för astronomerna. Gaia ska inom
några år börja leverera exakta positioner och
avstånd för miljarder stjärnor och himlakroppar i
stora delar av vår galax. Tillsammans med
spektrografen 4MOST kommer Gaia kunna fånga in fler och noggrannare stjärnspektra än någonsin
tidigare. Det kommer att ge Sofia Feltzing och hennes forskarkollegor helt nya möjligheter att förstå
Vintergatans födelse. Programmet finns även med engelsk version (She pins the stars)!
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.
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Forskare för framtiden: Jakten på den mörka materian
Forskarna är idag övertygande om att den mörka materian faktiskt finns och att den har format hela
universum med sin enorma gravitationskraft. Men vad den egentligen består av är det ingen som vet.
Astrofysikers hypotes är att den mörka materian består av svagt växelverkande massiva partiklar,
WIMP-partiklar. Jan Conrad, professor i partikelfysik vid Stockholms universitet, vill lösa gåtan.
Programmet finns även med engelsk version (The dark matter search)!
Speltid: 7 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.

Forskare för framtiden: Resan till Venus
Venus har ett mycket varmt och ogästvänligt
klimat och de rymdsonder som hittills har landat
där har smält på grund av den extrema hettan. I
projektet Working on Venus ska KTH-forskaren
Mikael Östling och före detta astronauten
Christer Fuglesang utveckla ny värmetålig teknik
som ska klara Venus varma klimat. Programmet
finns även med engelsk version (Mission to
Venus)!
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.

Forskning pågår: Universum börjar i Sverige
Astronomi är en vetenskap som inrymmer många av de frågor som gäckat mänskligheten i tusentals
år. I korridorer på svenska universitet pågår jakten efter svaren. Där Einstein, Copernicus och Galilei
slutade tar nutidens forskare vid. För att förstå vår egen galax vintergatan söker astronomer svaren i
nybildade galaxer, flera miljarder år tillbaka i tiden. Och innan solen slukar oss, eller vår egen galax
kolliderar med Andromeda, så är det en sak vi vill veta: finns det liv i universum?
Speltid: 18 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.

Kampen om livet: Är vi ensamma i
Universum?
Programledaren Jo räknar ut hur många
intelligenta civilisationer som kan finnas i
universum, och utforskar varför utomjordingar
förmodligen inte ser så annorlunda ut än vi. Han
åker på raketuppskjutning i Florida och finner
oändligt många versioner av sig själv. Biologen
Tuva Hereng visar överlevnadsförmågan hos
björndjur. Hon fryser ner dem, värmer dem i ugn och kokar dem i alkohol utan att de påverkas. Sedan
får hon fram dna ur tjurtestiklar med hjälp av en mixer, såpa och sprit.
Speltid: 29 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.
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Mänsklighetens sista dagar
Dinosaurier, mammutar och neandertalare tillhör
den evolutionära historiebokens kändisar. Efter
att de haft sin storhetstid dog de så småningom
ut, och de är långt ifrån ensamma om det. Mer än
99,9 % av alla arter som någonsin levt på jorden
finns inte längre. Är människan också i fara?
Genom en tio-i-topp-lista får vi veta mer om de
katastrofer som forskarna menar skulle kunna
utplåna oss.
Mänsklighetens sista dagar: Kollapsande stjärnor
Vad skulle krävas för att utplåna oss människor? Vissa forskare menar att människan har gjort sig
immun mot utrotning, medan andra anser att det kommande århundradet blir avgörande för vår
överlevnad. Stjärnor kan gå våldsamma öden till mötes som supernovor. Har vi otur hamnar vi i
vägen. På tionde plats i domedagslistan kommer gammablixtar och svarta hål från kollapsade
superstjärnor.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.
Mänsklighetens sista dagar: Rymdens projektiler
Vad skulle krävas för att utplåna oss människor? Vissa forskare menar att människan har gjort sig
immun mot utrotning, medan andra anser att det kommande århundradet blir avgörande för vår
överlevnad. På nionde plats i domedagslistan kommer asteroider och kometer som kolliderar med
jorden.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.
Mänsklighetens sista dagar: Aggressiva utomjordingar
Vad skulle krävas för att utplåna oss människor? Vissa forskare menar att människan har gjort sig
immun mot utrotning, medan andra anser att det kommande århundradet blir avgörande för vår
överlevnad. På sjunde plats i domedagslistan kommer aggressiva och mer tekniskt utvecklade
utomjordingar.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.

Du vet väl att du kan låna robotar från Mediecenter!
Vi har 5 olika robotar du kan låna i fyra veckor Ozobot, Blue-Bot, Sphero, Lego WeDo 2.0 och Dash & Dot
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Spelfilm:

Mission Ulja Funk
I en tysk by bor 12-åriga Ulja, yngst i familjen och
enormt intresserad av vetenskap. Hon har just
upptäckt att en asteroid är på väg mot jorden och
hon tror sig veta att den kommer slå ner i
Belarus. Lika kunskapstörstande som Ulja är –
lika religiös är dock mormor Olga, och hon har
fått prompt nog av Uljas besatthet. När Ulja
förbjuds ge sig hän sitt intresse söker hon hjälp
utanför familjen och lyckas anlita klasskamraten Henk för att köra dem genom Polen mot
nedslagsplatsen. Det blir en astronomisk färd med Uljas familj och byns pastor tätt i hälarna.
Speltid: 93 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Spaceboy
Jim är en begåvad pojke som brinner för rymden
och vetenskap. När han kommer nyinflyttad till
stan måste 11-årige Jim delta i en
vetenskapstävling med sin nya klasskamrat
Emma. Jim, som likt sin pappa brinner för
rymden, övertygar Emma om att de ska bygga en
riktig luftballong och snart växer deras projekt till
en långt mer svindlande expedition än de från
början föreställt sig. Filmen är en äventyrsberättelse med inslag av humor, fantasteri och ett allvar som
fångar upp ämnen som könsroller, vänskap och vad skolan lär ut i relation till föräldrars betydelse. Av
bara farten får vi smaka på hur en tydlig franska kan låta! Spaceboy var nominerad till Bästa Barnfilm
på BUFF 2021! Till filmen finns förutom en handledning även ett tematiskt arbetsmaterial från
Rymdstyrelsen.
Speltid: 100 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

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?
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Iron Sky
Iron Sky är ett hejdlöst roligt och vasst
rymdäventyr fyllt av storslagna specialeffekter
som slagit världen med häpnad. 1945 flydde
nazisterna till månen. 2018 är de tillbaka.!! Vid
andra världskrigets slut flydde nazisterna till "the
dark side of the moon" och byggde upp en hemlig
månbas, en flotta med rymdskepp och förberedde
sig för att erövra jorden. När en amerikansk
astronaut landar lite väl nära månbasen och tillfångatas, tillsammans med sin fantastiska smartphone,
inser man att ett teknologiskt genombrott skett på jorden och åker för att hämta fler. Väl där, 70 år
senare, är det dags. Fjärde riket ska resas!! En omtalade science fiction-komedi, som delvis
finansierats av sina fans och diskuteras av miljontals människor på internet.
Speltid: 88 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Radioprogram:
Hjärta och hjärna: I stjärnorna
Vi vänder blicken mot stjärnorna. Doktor Emma
Frans och radiojournalisten Maja Åström
granskar den forskning som finns och
tillsammans leder de oss fram till de avgörande
svaren kring vad som är sant, falskt eller
mittemellan. Veckans påståenden handlar om
astrologi, stjärntecken, solens död och liv i
rymden. Gästexpert är Assiye Süer, civilingenjör i
rymdteknik.
Speltid: 33 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: Strömmande.

Bildningsbyrån – rymden: Universums
historia
Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Vi
försöker närma oss svaren genom att rikta
blicken mot stjärnhimlen och bakåt i tiden. Vi ser
förbi ett ungt dramatiskt universum där stjärnor
föds, dör och där galaxer krockar. Vi blickar ännu
längre bakåt till den soppa av partiklar ur vilka
stjärnor kunde bildas. Slutligen kommer vi fram
till början av tiden och rummet: ursmällen, eller Big Bang.
Speltid: 33 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: Strömmande.
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Länkar:

Onsala Rymdobservatorium
Här jobbar man med forskning som bygger på användandet av radiostrålning för att
undersöka Jorden och Universum. Här finns också tips på experiment som kan göras
hemma och i skolan.
(https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/Sidor/default.aspx)

Vetenskapens Hus
Vetenskapens Hus är en mötesplats främst för elever och lärare från
grundskolan, gymnasiet och högskolan. Huset ligger vid AlbaNova
Universitetscentrum i Stockholm och här kan besökarna
experimentera, lyssna till föreläsningar och även föra diskussioner i och omkring naturvetenskap och
teknik. (https://www.vetenskapenshus.se/)

Uppsala universitet
Hur blir man astronom? Vad gör en astronom? Läs mer om forskning på Uppsala universitet.
(https://www.uu.se/)

Unga Fakta – stjärnor och planeter
En sida där du kan läsa och få svar på många frågor som handlar om rymden och
våra stjärnor och planeter. (http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter)

Rymdstyrelsen
Här finns kostnadsfritt utbildningsmaterial (elevmaterial samt
lärarhandledning) som vänder sig till elever från åk 2 till
gymnasiet. (https://www.rymdstyrelsen.se

Rymdkanalen
Rymdkanalen ger dig livesändningar, videos och bilder från rymden. Rymdkanalen är en satsning av
Rymdstyrelsen. Här ger vi alla rymdintresserade möjlighet att följa svenska och internationella
rymdhändelser på nya sätt. (https://www.fysik.org/resurser/astronomi/rymdkanalen/)

Naturhistoriska riksmuseet
Här hittar du fakta om solen, månen, planeter och asteroider liksom stjärnor, galaxer
och nebulosor. (https://www.nrm.se/index.html)
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Skolverket
Här finns tips för förskolepersonal hur de arbetar med fri lek, experiment och utforskande på temat
rymden. (https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/inredett-rymdrum-i-forskolan#h-Barnenutforskarrymdrummet)

SO-rummet
En sajt för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och
samhällskunskap. Innehåller flera ämnen och även lärarmaterial.
(https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/latta-fakta-om-jorden)

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 fler 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!
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