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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:
Rymdlåtar
Musikvideor om rymden! Låtarna bygger på
barns funderingar om stjärnor och galaxer, om
stort och smått och om livet i universum.
Speltid: 5x2 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande:
Strömmande.

Allt i kartong: Månen
Robotarna Allti och Lilla Röd arbetar i sin butik och säljer saker i gjorda i kartong. Men det regnar ute
och kunderna uteblir. Allt känns tråkigt, och då bestämmer de sig för att bygga ett rymdskepp och åka
till månen där det inte regnar. De upptäcker att det händer ännu mindre på månen än hemma på
jorden.
Speltid: 8 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Drömyrket: Rymdforskare
Vi får följa Betty till hennes drömjobb som rymdforskare. Hon sitter på möte med andra forskare och
hon jobbar i en rymdkapsel. På kontoret får hon se spännande rymdfilmer. Betty kan allt om rymden!
Programmet finns även på finska och samiska!
Speltid: 4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Doki: Fånga ett stjärnfall
Kan stjärnor bara ramla ner hur som helst? Eller
är det något annat som händer? Gänget beger
sig till Puerto Rico för att ta reda på saken. I
Puerto Rico finns ett jättestort teleskop och där
jobbar Yasinta. Hon kan berätta det mesta om
meteoriter. Och kanske kan man hitta en meteorit
och ta med sig hem?
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.
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Doki: Doki i omloppsbanan
När Otto visar sin nya rymdraket som han har byggt börjar Doki fundera på om det går att jonglera i
rymden. Team Doki besöker den internationella rymdstationen där Gabis vän astronauten Valentina
jobbar. Doki får testa tyngdlöshet och göra en rymdpromenad.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Vims i rymden
Vimsa inte! Det är mammas ständiga påminnelse
till Pi, Ti och Ki. Men trots att de ska hem och
lägga sig vimsar de genast i väg. De tittar på
månen, kollar rymdbilar på Mars och kör lite vilse
bland Saturnus fina ringar. Ja, de lyckas faktiskt
se nästan hela solsystemet innan det äntligen
bär iväg hem. Hem mot rätt måne vid rätt planet
och rätt stjärna. Det är den måne där mamma
och sängarna väntar. Serien finns även teckenspråkstolkat, syntolkat och på nordsamiska.
Speltid: 6x4 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Meteoriten som skapade Siljan
Siljan är en av våra stora sjöar men visste du att den kom till av en meteorit som slog ner på Jorden.
Här får du veta hur det gick till.
Speltid: 2 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.

Vi lär oss om – Solen och andra stjärnor
I det här programmet lär vi oss på ett enkelt sätt
om vår sol och vad en stjärna egentligen är.
Varför är solen viktig för oss och vad är en
stjärnbild för något? Det ska vi ta reda på i den
här filmen.
Speltid: 9 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande:
Strömmande.

Astronomi för lågstadiet - Stjärnhimlen
Någon gång har du säkert stått och tittat på alla de stjärnor som omger oss. En del lyser lite starkare
än andra och de är lätta att se direkt och ju längre man tittar ut i stjärnhimlen desto fler stjärnor brukar
man se efter en stund. I denna film får vi lära oss mer om de stjärnor och stjärnbilder vi kan se med
blotta ögat. Vi får också lära oss mer om norra och södra stjärnhimlen och om vilka stjärnbilder vi kan
se vid olika tidpunkter på året.
Speltid: 10 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: Strömmande.
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Astronomi för lågstadiet – Årstider
Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär
dig mer om varför vi har olika årstider. Med hjälp
av bilder och animationer får vi lära oss om
jordens och solens rotation i förhållande till
varandra, jordaxelns lutning, solstånden och hur
dessa påverkar våra årstider. Handledningen till
filmen följer filmens upplägg, bidrar med
ytterligare fakta och ger förslag på uppgifter att
arbeta med samt hänvisningar till adekvata böcker.
Speltid: 6 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för lågstadiet - Planeterna
Vi ger oss ut på en resa från solen till stenplaneterna, vidare till gasjättarna och avslutar med
isjättarna. Vi jämför jorden med de övriga planeterna utifrån utseende, storlek, gravitation, hur lång tid
det tar att rotera ett varv kring sin egen axel, hur lång tid det tar för ett varv runt solen, och
yttemperatur.
Speltid: 7 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för lågstadiet - Månen
Följ med på månens resa runt jorden och lär dig om hur månen och jorden rör sig i förhållande till
varandra. I lugnt tempo lär du dig mer om nymåne, halvmåne och fullmåne. Du får även veta lite mer
om hur det gick till första gången människan satte sin fot på månen.
Speltid: 8 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för lågstadiet
Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär
dig mer om varför det blir dag och natt! Med hjälp
av bilder och animationer får vi lära oss om
jordens rotation, väderstreck, veckodagarna och
mycket mer. Handledningen till filmen följer
filmens upplägg, bidrar med ytterligare fakta och
ger förslag på uppgifter att arbeta med samt
hänvisningar till adekvata böcker.
Speltid: 9 min. Målgrupp: 7-9 år. Utförande: Strömmande.

5

Big Bang – Hur jorden och livet skapades –
Ny version
För ungefär 14 miljarder år sedan inträffade Big
Bang. Från ingenting, eller snarare en liten, liten
punkt - skedde en gigantisk utvidgning. Punkten
blev större och större – och slungades i väg med
en ofattbar kraft och hastighet att både tid, rum
och universum bildades. Det var ingen explosion
utan en utvidgning som fortfarande pågår. Ur allt
detta föddes vår galax, vårt solsystem, våra stjärnor och vår jord. Hur kunde liv skapas? Hur kunde
jorden bli en levande planet? I den här filmen får du reda på det - på ett sätt så alla förstår hur jorden
bildades och liv uppstod.
Speltid: 12 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande.

Evas funkarprogram - Atmosfär
Evas funkar-program är en serie för barn från
förskola och uppåt där Eva Funck tar reda på hur
saker och ting fungerar. Eva berättar om
atmosfär, växthuseffekten och klimatförändringar.
Med hjälp av sina förstorade modeller visar och
förklarar hon på ett lättfattligt sätt hur olika saker i
vår omvärld fungerar.
Speltid: 14 min. Målgrupp: 7-12 år. Utförande: Strömmande.

Månlandningen 1969 – Människan i rymden
Den 21 juli 1969 tar Neil Armstrong det historiska
steget och sätter sin fot på månens yta. Hela
världen håller andan. Med en röst som låter långt
borta säger han: "Detta är ett litet steg för en
människa men ett jättesprång för
mänskligheten." Den politiska bakgrunden till
månlandningen var det "Kalla Kriget" mellan USA
och Sovjetunionen. Länderna tävlade om att visa
att man var den ledande supermakten. Det var ingen självklarhet att månlandningen skulle lyckas.
Apollos dator vägde 32 kilo och dagens smartphone är flera tusen gånger starkare. Efter knappt ett
dygn lämnar astronauterna månen för återfärd till jorden och den 24 juli landar kommandomodulen i
Stilla havet. Detta är blev början på en helt ny era.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: Strömmande.
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Rymden, människan och satelliter
Rymden och vår plats i den har alltid fascinerat
oss människor. Efter andra världskriget startade
rymdkapplöpningen då de båda supermakterna
Sovjet och USA tävlade om att vara först i
rymden. Många smarta saker som vi använder
varje dag har tagits fram för att användas i
rymden - som GPS och goretex-material.
Satelliterna har blivit en del av vår vardag, utan
att vi tänker på det. Filmen visar hur satelliter används och fungerar, och ger eleverna kunskaper om
rymden. Sverige har också drömt om rymden. 1964 började man bygga Esrange, Europas enda
landbaserade rymdbas, utanför Kiruna. Den förste svensken i rymden blev Christer Fuglesang.
Speltid: 14 min. Målgrupp: från 8-13 år. Utförande: Strömmande.
Från filmen har det också gjorts korta klipp-filmer. Filmerna är ca 2 minuter långa.
Det svenska rymdprogrammet
Den första svenska rymdraketen sköts upp 1961 - av forskare i meteorologi. Idag finns en rymdbas i
Esrange i Kiruna. Forskare från hela världen samlas där för att genomföra rymdexperiment.
Förste svensken i rymden
Christer Fugelsang var den förste svensken i rymden. Här berättar han om sin resa.
Rymdkapplöpningen
Människan har alltid haft teorier om rymden och dess uppbyggnad. Under 50-talet tävlade gamla
Sovjetunionen och USA om herraväldet i rymden. Det gällde att vara först med rymdresor, landa på
månen. En konsekvens av rymdforskningen är att många uppfinningar inom rymdindustrin har kommit
vanliga konsumenter tillgodo, t ex Gore-Tex material.
Satelliter
Vi får reda på hur satelliter håller sig kvar i rymden - och användningsområden i t. ex väderprognoser.
Satellitnavigering – din kartläsare i rymden
Vi använder dagligen satelliter utan att vi tänker på det - men främst genom våra mobiltelefoner. i
klippet får man se hur en GPS fungerar med hjälp av satelliter.
Jordens rörelser
Nu ska du få lära dig mer om vad som är speciellt med jorden och hur den rör sig kring solen på ett
särskilt sätt. Utbildningsklippet går igenom begrepp som atmosfär, syre, jordaxel, jordrotation och
omloppsbana. Du får även lära dig hur det blir dag, natt och olika årstider.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 9 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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Rymden i fokus - Månen
Denna inspirerande titt på månen hjälper elever att förstå vad som gör jordens närmaste granne så
unik. Ta en närmare titt på månen och lär dig varför det finns så många fler kratrar på månen än på
jorden. Lär dig hur månen påverkar havens tidvatten. Förstå månens faser och lär dig vad en måne i
tilltagande och avtagande är. Lär dig om mån- och solförmörkelser och om månens omloppsbana runt
jorden.
Speltid: 15 min. Målgrupp: 9-12 år. Utförande: Strömmande.

Vårt solsystem
Vår planet är en del av solsystemet som består
av solen, åtta planeter, asteroider, kometer,
meteorer, månar och mycket annat. Det här
utbildningsklippet går igenom de inre och yttre
planeterna i vårt solsystem och berättar lite
spännande fakta om var och en av dem. Ett
utbildningsklipp som enkelt och lättbegripligt
presenterar vårt solsystem!
Speltid: 4 min. Målgrupp: 9-12 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för mellanstadiet - Dygnet
Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär
dig mer om varför dag och natt är olika långa vid
olika tider på året! Med hjälp av bilder och
animationer får vi lära oss om jordens och solens
rotation i förhållande till varandra, jordaxelns
lutning, solstånden och mycket mer.
Handledningen till filmen följer filmens upplägg,
bidrar med ytterligare fakta och ger förslag på
uppgifter att arbeta med samt hänvisningar till adekvata böcker.
Speltid: 8 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för mellanstadiet - Planeterna
Solen är en stjärna och navet i vårt solsystem. Den enorma dragningskraften, gravitationen håller de
åtta planeterna i sina omloppsbanor. I den här filmen får du lära dig mer om planeternas storlek,
inbördes avstånd, omloppsbanor och omloppstider runt solen. Du får också lära dig mer om hur
planeterna rör sig i förhållande till varandra och hur det kommer sig att vi kan se olika
planetkonstellationer vid olika tider på dygnet och året. Fokus ligger på de planeter vi kan se med
blotta ögat.
Speltid: 12 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Astronomi för mellanstadiet - Årstider
Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär
dig mer om varför vi har olika årstider och varför
olika delar av jorden har olika temperatur
beroende av jordens lutning i förhållande till
solen, d.v.s. varför solen värmer olika mycket och
därmed ger upphov till olika årstider. Med hjälp
av bilder och animationer får vi lära oss om
jordens och solens rotation i förhållande till
varandra, jordaxelns lutning, solstånden och hur dessa påverkar våra årstider. Handledningen till
filmen följer filmens upplägg, bidrar med ytterligare fakta och ger förslag på uppgifter att arbeta med
samt hänvisningar till adekvata böcker.
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för mellanstadiet - Månen
Följ med på månens resa runt jorden och lär dig om hur månen och jorden rör sig i förhållande till
varandra. I lugnt tempo lär du dig mer om nymåne, halvmåne och fullmåne. Du får även veta hur
tidvatten uppstår, bland annat beroende på Månens dragningskraft.
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
Astronomi för mellanstadiet - Stjärnhimlen
Någon gång har du säkert stått och tittat på alla
de stjärnor som omger oss. En del lyser lite
starkare än andra och de är lätta att se direkt och
ju längre man tittar ut i stjärnhimlen desto fler
stjärnor brukar man se efter en stund. I denna
film får vi lära oss mer om de stjärnor och
stjärnbilder vi kan se med blotta ögat. Vi får
också lära oss mer om norra och södra
stjärnhimlen och om vilka stjärnbilder vi kan se vid olika tidpunkter på året.
Speltid: 12 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Astronomi för mellanstadiet – Tidmätning – Från solur till atomur
Människans försök att mäta tid är lika gamla som den mänskliga civilisationen. Den här filmen tar dig
med på en flera tusen år lång resa där du får lära dig mer om hur människan utvecklat tekniska
hjälpmedel för tidmätning på olika sätt, från de gamla soluren till dagens atomur.
Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Astronomi för mellanstadiet - Kalender
Filmen presenterar en översikt av kalenderns
utveckling. Vi får lära oss om månkalendrar och
solkalendrar och om hur skottår hjälper till att
justera kalendern.
Speltid: 10 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

Det bästa med Jorden - rymdchallenge
Sam Nilsson Ezeh och Clara Henry tävlar i en
rymdchallenge. Frågorna handlar om vad som händer
ombord på rymdstationen ISS. Tävlingens domare är
astronauten Christer Fuglesang. Naturhistoriska
riksmuseet vill med miniserien "Det bästa med jorden"
få tittaren medveten om vilken fantastisk plats jorden är
att bo på och hur unik vår planet är. Filmerna skapar ett
engagemang kring vår planet och kan användas som
en uppstart till en lektion om hållbar utveckling, klimatförändringar, geografi eller rymden.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

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: 38 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.
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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.
Doktor NO: Resa i rymden
Doktor NO får i uppdrag att genomföra samma tester som riktiga astronauter får genomgå. Han får
åka i en humancentrifug som testar hur han klarar accelerationskrafter motsvarande de man upplever
när man åker rymdraket. Dessutom kollar vi närmare på månen och får se hur det gick till när vår
svenske astronaut Christer Fuglesangs åkte ut i rymden.
Speltid: 28 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Struten: Kan man bo på en annan planet?
Kan man bo på en annan planet? Vad behöver en människa för att leva? Finns allt vi behöver på
någon planet vi känner till? Struten kollar vad experterna säger. Det finns experter på planeter och
experter på liv och till och med experter som varit ute i rymden själva, som Christer Fuglesang!
Speltid: 28 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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Tidvattnet – Ebb o 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.

Väderencyklopedin 3 – jordens olika sfärer
Varje dag vill alla ha samma information: Vad blir det för väder idag? Vi vill veta vilket väder det blir för
att välja rätt kläder och för olika utomhus aktiviteter. Väderprognoser hjälper till att forma livet för 6
miljarder människor. Om solen skiner, eller det regnar, eller det blåser så är vi alla påverkade av
vädret i vårt vardagliga liv. Väderencyklopedin förklarar och illustrerar olika väderfenomen på ett
kortfattat och informativt sätt.
Speltid: 2 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.
Speltid: 5 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.

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.
Speltid: 4 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.
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Radioprogram:

Nu blir det åka av! Transporter i rymden!
Gordon är jättetrött - det är mitt i natten och vad
ska man då hitta på? Men så kommer han på en
makalöst bra uppfinning. Han ska uppfinna en
stjärnhimmelsfarare! Han ringer sin bästa kompis
Tina Thörner för att höra vad hon har att säga om
uppfinningen. Vi träffar också astronauten
Christer Fuglesang.
Speltid: 11 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande ljud.

Tisdagskollen: Valter + rymden = sant
Det kan faktiskt finnas liv på den planeten! 8årige Valter i Örebro berättar för Jonas om en ny
planet som man har upptäckt. Den heter TOI 700
d. Tänk om det bor människor där!
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande:
Strömmande ljud.

Tisdagskollen med Farzad: Eskil + rymden = sant
I Tisdagskollen får du berätta om något som du är extra intresserad av. Nioårige Eskil i Västerås har
superkoll på rymden. Det började med att de pratade om rymden i skolan och nu är han fast.
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande ljud.

Upptäckarveckor på torpet: Fullmåne och sömnbrist
Jonas har inte sovit en blund på hela natten. Kanske beror det på att månen har lyst upp hela rummet.
För visst sover man väl sämre när månen är full? Och en annan grej, av solen blir man ju solbränd.
Kan man bli månbränd av månen? Jonas ringer Siri för att höra vad hon tänker kring månsken.
Speltid: 6 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande ljud.

Lilla L
Det här är berättelsen om den sovjetiska hunden Lajka, ett av de första djuren i rymden. Lajka var en
gatuhund som fångades in för att bli försöksdjur. I ett laboratorium tränades hon på olika sätt för att
klara den svåra resan ut i rymden. Men bara några dagar efter att hon skickats iväg dog hon, troligen
för att det blev för varmt i rymdkapseln. Lajka är fortfarande känd över hela världen: hon har
porträtterats på frimärken, det har skrivits böcker om henne och hon står staty utanför laboratoriet i
Ryssland.
Speltid: 11 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande ljud.
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Vem vet vad? Månen
Klara nätter kan man se månen lysa starkt. Men
hur ser det ut uppe på månen? Amen Ainalem
och Laura Wihlborg åker till rymden och tar en
rymdpromenad på månens baksida, den som
ingen på jorden kan se. Vad finns egentligen
där?
Speltid: 11 min. Målgrupp: från 6 år.
Utförande: Strömmande ljud.

Filosofera med Farzad: Är universum
oändligt? Del 1
Vad är universum egentligen? Har universum ett
slut? Och vad finns det där i så fall? Tillsammans
med Siri och Nils, båda 11 år, funderar Farzad
kring de här stora och kluriga frågorna. De
vänder och vrider på sina tankar för att komma
närmare olika svar, och frågar sig också vad som
fanns innan universum kom till. Vi får också höra
vad elever på Högalidsskolan i Stockholm tänker kring samma frågor.
Speltid: 11 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande ljud.

Filosofera med Farzad: Är universum oändligt? Del 2
Vad fanns innan universum kom till? Vad är ingenting? Är vårt universum det första? Tillsammans
med Siri och Nils, båda 11 år, fortsätter Farzad att fundera kring de här stora och kluriga frågorna. De
vänder och vrider på sina tankar för att komma närmare olika svar. För att höra olika sätt att tänka
lyssnar de också på hur några elever på Högalidsskolan i Stockholm funderar.
Speltid: 11 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande ljud.

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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Spelfilm:

Willy och monsterplaneten
När familjens rymdskepp råkar ut för en olycka,
blir den lille Willy tvungen att lämna skeppet och
sina föräldrar. Willys räddningskapsel landar på
en spännande och outforskad planet. Med hjälp
av roboten Nick måste Willy klara sig själv till
dess att hjälp kommer och hämtar dem. På den
nya planeten får Willy och Nick vara med om ett
färgsprakande äventyr och de finner en fin vän i
varelsen Blixten som visar sig vara en riktig glädjespridare.
Speltid: 93 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: Strömmande.

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.
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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!

22

