UPPFINNINGAR & UPPTÄCKTER

Det här temabladet ger dig tips på material som finns hos Mediecenter Värmland inom
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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:

Filmerna är sorterade på målgrupp – från förskola till gymn/vux.

Alfons Åberg: Alfons leker Einstein
Alfons pappa har en bok om forskare och
uppfinnare och han berättar för Alfons om dem.
Alfons tänker bli uppfinnare. Tillsammans med
Milla och Hamdi funderar han på saker som de
tycker behöver uppfinnas, sådant som behövs
men inte finns ännu. De skriver upp alla sina
idéer i en uppfinningsbok och sen är det bara att
sätta igång.
Speltid: 12 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.

Veta och teknikpatrullen
Dockan Veta vet allt! Nästan. Tillsammans med
Stephanie och Teknikpatrullen löser hon problem
med hjälp av teknik och upptäcker samtidigt all
fantastisk teknik som finns runtomkring oss.
Serien är anpassad för de äldre barnen på
förskolan. Veta och Teknikpatrullen är ett
teknikprogram som riktar sig till förskolan och
syftar till att ge barn förutsättningar att utveckla
sin förmåga att upptäcka och utforska grundläggande och vardagsnära teknik. Serien är anpassad för
de äldre barnen på förskolan.
Speltid: 10x9 min. Målgrupp: 0-5 år. Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Båten
Hissen
Skalet
Kardborrebandet
Frysen
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Hjulet
Huset
Ljuset
Gångjärnet
Vad är teknik

Typiskt teknik
Vad är typiskt för teknik? Jo - att nästan allting är
teknik. Alla saker som människan har skapat för
att uppfylla ett behov kallas för teknik, och i den
här programserien undersöker vi allt från teknik i
våra kläder till tekniska storheter som datorn och
hjulet. Finns även teckenspråkstolkat .Sju av
programmen finns även i en lättversion.
Speltid: 12x9 min. Målgrupp: från 6 år. Utförande: Strömmande.

Makeriet
I Makeriet kombineras teknik, kreativitet och slöjd. Programledarna Arantxa Álvares och Erik Rosales
utforskar teknikens värld med digital slöjd och skapar och uppfinner tillsammans med barnen som
besöker dem i deras verkstad - deras makerspace. De använder sig av allt från återvunnet material
och gammalt skrot till digital teknik. På vägen lär de sig om mekanismerna bakom sina uppfinningar
som till exempel elektricitet, hydraulik och sensorer. Här skapar vuxna och barn tillsammans.
Utgångspunkten är gör-det-själv-skapande och Maker-rörelsen.
Speltid: 8x14 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Sensorer
Innovation
Elektricitet
Robotar

Hydraulik
Enkla maskiner
Programmering
Dimensioner

Mitt liv som grej
Fanny rensar bland sina småprylar, men en liten
grej behöver inte vara någon småsak! Kungar
och presidenter må ha sina givna platser i
historieböckerna, men alla små vardagsprylar i
våra hem kan förmodligen lära oss mycket mer
om oss själva, våra behov och vår historia. Här
får vi förklaringen till varför vi har vardagliga ting
som exempelvis glasögon, plåster, sax och
tandborste. När behövdes grejen för första gången i historien? Hur blev den till? Vad skulle hända om
den inte fanns?
Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: Strömmande.
Rubriker:
1: Mitt liv som grej: Glasögonen
2: Mitt liv som grej: Plåstret
3: Mitt liv som grej: Saxen
4: Mitt liv som grej: Tandborsten
5: Mitt liv som grej: Säkerhetsnålen
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6: Mitt liv som grej: Bollen
7: Mitt liv som grej: Nagellacket
8: Mitt liv som grej: Gaffeln
9: Mitt liv som grej: Suddgummit
10: Mitt liv som grej: Visselpipan

Sveriges historia – del 10 - Upplysningens tid 1719-1809
Det stora nordiska kriget är slut och stormakten Sverige är en spillra av
sitt forna jag. Frihetstiden inleds. När Karl XII skjuts till döds i Norge tar
hans syster Ulrika Eleonora över tronen, men måste dela med sig av
makten till riksrådet och ständerna. Under drygt ett halvt århundrade
dominerar idealet om frihet från kungligt envälde den svenska politiken.
Inte bara kungamakten tappar auktoritet, också kyrkans män förlorar
sitt tolkningsföreträde. Linné, Celsius, Polhem med flera gör nya
upptäckter och uppfinningar. Frihetstiden får ett abrupt slut i augusti
1772 då en ny epok av envälde och despotism inleds med Gustav III:s
statskupp. Med tiden växer missnöjet med kungens maktfullkomlighet,
revolutionära vindar blåser in från Frankrike och Gustav III:s öde
beseglas med skottet på Operan 1792. Efterträdaren Gustav IV Adolf gör sig snart impopulär och när
Sverige förlorar hela östra delen av riket, dagens Finland, i krig mot Ryssland blir kungen avsatt.
Speltid: 45 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande.

Evas funkarprogram
Eva Funk tar reda på hur saker och ting
fungerar! I fem avsnitt berättar hon, med hjälp av
sina förstorade modeller, om olika saker i vår
omvärld
Speltid: 20x14 min. Målgrupp: 7-12 år.
Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Ström
Vatten och avlopp
Kyla
Lås
TV
Filmtricks
Pengar
Mikro
Tyg
Flyg

Bilmotor
Väderlek
Digitalkamera
Cykel
Tryckeri
Energi
Fartyg
Ljud
Atmosfär
Hushållsmaskiner

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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Nobelpriset – Människan Alfred Nobel och dynamiten
I mitten av 1800-talet och framåt så byggdes det nya städer och man sprängde sig genom berg för att
bygga järnvägar. Alfred Nobel uppfann dynamiten som var mycket lättare att handskas med än
svartkrut som man använt tidigare. Han var en affärsman och skapade en enorm förmögenhet. Alfred
Nobel bodde mycket utomlands och hade ingen fru eller barn. När dynamiten började användas i krig
kallades han i en tidning för handelsresande i död. Det här tog han väldigt hårt. I sitt testamente
skapade ett pris för att belöna kreativa personer som bidragit till ”mänsklighetens största nytta.
Nobelpriset gjorde Alfred Nobel odödlig.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande.

Nobelpriset – upptäckter och uppfinningar
som gynnat människan
Det kan vara svårt att förstå nobelpristagarnas
upptäckter - men resultaten av dem finns i vår
vardag. Utan upptäckten av transistorn skulle vi
inte kunna ha mobiler eller datorer. Penicillinet,
som räddat liv. I Sverige har närmare 80.000
barn fötts genom provrörsbefruktning. LEDlampan är en annan viktig uppfinning som spar
enorma mängder energi.
Speltid: 4 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: Strömmande.

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: 8-13 år. Utförande: Strömmande.

Fiberoptik & Pacemaker
Vi tittar närmare på hur tekniska uppfinningar som fiberoptik och pacemaker har förändrat
läkekonsten.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande
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Frihetstiden II - Några svenska snillen
Om Carl von Linné, Anders Celsius och Wilhelm Scheele och deras upptäckter.
Speltid: 16 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Historiepolisen: Anders Celsius
Historiepolisen har anhållit en person som utger sig för att vara vetenskapsmannen Anders Celsius.
Det finns starka misstankar om att den anhållne har stulit Anders Celsius identitet. I förhöret berättar
han om sin spännande expedition till polcirkeln. Han tvingas också förklara allt han vet om
termometern och Celsiusskalan. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning?
Speltid: 8 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Historiepolisen: Eva Ekeblad
Historiepolisen har anhållit en person som utger
sig för att vara vetenskapskvinnan och
uppfinnaren Eva Ekeblad. Det finns starka
misstankar om att den anhållna har stulit Eva
Ekeblads identitet. I förhöret berättar hon om
sina uppfinningar och hur hon som första kvinna
blev invald i Kungliga Vetenskapsakademien.
Hon tvingas också förklara allt hon vet om
svenska uppfinningar. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning?
Speltid: 8 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Historiepolisen: Jonas Alströmer
Historiepolisen har anhållit en person som utger sig för att vara industrimannen Jonas Alströmer. Det
finns starka misstankar om att den anhållne har stulit Jonas Alströmers identitet. I förhöret berättar
han hur han utvecklade industrin och jordbruket i Sverige och hur han fick svenskarna att äta potatis.
Han tvingas också förklara allt han vet om själva potatisen. Frågan är om den anhållne ljuger eller
talar sanning?
Speltid: 8 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Penicillin
Här får vi reda på hur penicillinet upptäcktes genom ett misstag och som ledde till att många
människor nu överlever sjukdomar.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.
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En rolig historia: Kommunikationens historia
Ann och Henrik ser ett historieprogram på tv och
börjar fundera över hur man skickade
meddelanden till varandra förr i tiden. Hade
Facebook fungerat på medeltiden? Och varför
började man plötsligt skicka massor av brev på
1800-talet? Ann och Henrik färdas till stenåldern
för att testa grottmålningar och till Mesopotamien
där kilskriften uppfanns. När Gustav II Adolf dog
1632 tog det sex veckor för budet om hans död att nå Stockholm. Vad höll den budbäraren på med
egentligen? Henrik och Ann undersöker också hur postväsendet växte fram och testar 1800-talets
uppfinningar.
Speltid: 14 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Människor för ändring – Alfred Nobel –
uppfinningar
Ett samhälle utvecklas genom att nya idéer
ständigt föds, och att människors kreativitet
förbättrar det som redan finns. Alfred Nobels liv
är berättelsen om hur nya uppfinningar
förändrade samhället för alltid. Nya arbetstillfällen
skapades och gav möjligheter att effektivisera
och förändra livsvillkoren för samhället och
människorna. Men är alla nya uppfinningar enbart av godo? Framtidens samhälle står inför stora
utmaningar och behöver nya uppfinningar, men hur ser de ut och hur skapar man dem? Nobels
fredspris blev ett av Alfred Nobels sätt att vara med och bidra till för att förändra världen och framtiden.
Speltid: 28 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Linné - Del 1 Människan
Premiärprogrammet av Linné - ett kaxigt geni, handlar om människan
Carl von Linné, hans karriär och hans karaktär. Från barndomen i
prästhemmet i Småland, skoltiden och den målmedvetna kampen fram
till professorstiteln i Uppsala. Linnékännare beskriver hans unika
förmåga att ta sig fram men också hans ärelystnad. Programmet
sträcker sig till "första besöket av dödens budbärare", som Linné själv
skriver.
Speltid: 21 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD
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Linné - Del 2 Mästerverket
Den andra delen av Linné - ett kaxigt geni har underrubriken mästerverket och lyfter fram Carl von
Linnés liv och livsverk och hans enorma vetenskapliga produktion. Linné publicerade det
världsberömda verket Systema naturae, där hela skapelsen sorterades in; alla djur, inklusive
människorna, växterna och stenarna. Linné var väldigt intresserad av sex och beskrev blommornas
fortplantning på ett sätt som var chockerande på 1700-talet.
Speltid:21 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.

Linné - Del 3 Missionen
Den tredje och avslutande delen i programserien Linné - ett kaxigt geni, med underrubrik missionen,
beskriver Carl von Linnés resor och lärjungarnas uppdrag i världen. Sverige var kört i botten efter Karl
XII:s krig och behövde nya krafter. Näringslivet ville ha en inventering av rikets naturresurser. Linné
blev forskningsresande i sitt eget land. Programmet går i hans fotspår till Lappland och Västergötland
och följer det svenska kungaparet till Japan, där Linné och hans lärjungar fortfarande hyllas.
Speltid:21 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD.

Struten – kan man göra kläder av spindeltråd
Struten-Ann kollar in smarta idéer och
uppfinningar som vi kan sno från djuren. En
spindeltråd måste vara väldigt hållbar, spindeln
kan ju både klättra och svinga sig i den! Men kan
spindeln spinna så starka trådar att man kan
göra kläder av dem? Leo ger sig i kast med att
förklara hur en parabol funkar.
Speltid: 24 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: Strömmande.

Leonardo – Vetenskapens förnyare
Vi känner Leonardo da Vinci som en av världens största uppfinnare och konstnärer. Men är det
verkligen så att han uppfann allt själv? Svaret är förstås nej, Leonardo gjorde som de flesta andra
ingenjörer och vetenskapsmän, han tog vid där andra har slutat. Han utvecklade vetenskapen inom
anatomi, ingenjörskonst, optik, stadsplanering och geologi, innan disciplinerna ens hade fått sina
vetenskapliga namn. Han försökte fördjupa sin vetenskapliga sida genom att utveckla sina mer
konstnärliga, filosofiska och poetiska drag. I hans anteckningsböcker finns skisser på hundratals
uppfinningar som finns idag, maskingeväret, stridsvagnen, livbojen, helikoptern, fallskärmen.
Leonardo var en man som låg rätt i sin tid, och tiden var rätt för honom. Han motsatte sig alla former
av imitation, men kopierade han andras arbeten var det för att lära sig och förbättra den kunskapen.
Som han sen förmedlade till oss, som en storslagen gåva. Dramatisering.
Speltid: 52 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
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Einstein och de som banade vägen
En filmatisering av boken E=mc2: A Biography of
the World's Most Famous Equation skriven av
David Bodanis. Filmen är en kombinerad
dokumentär- och spelfilm om hur Einstein
filosoferade fram teorin bakom den välkända
formeln för sambandet mellan energi och massa.
Det fantastiska i filmen är att vi också får veta hur
begreppet energi har utvecklats från tidigare
forskare och vi får i tur och ordning följa utvecklingen genom dem. Alla forskarna filmatiseras i den
historiska tidpunkt de levde i och vilka utmaningar de fick möta i samhället. Det gör det möjligt för
eleverna att verkligen förstå vilka, nära nog, paradigmtankar som föranledde Einsteins formel.
Dessutom får vi höra forskare och författaren själv kommentera under filmens gång vilket ger eleverna
utrymme till reflektion över framstegen.
Speltid:103 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
Einstein och de som banade vägen - kommentarer
Extrafilm på 9 minuter, med kommentars-material från forskare till filmen "Einstein och de som banade
vägen". Det är SVT-intervjuer som ger läraren inspiration till debattfrågor att ha med eleverna. Kan
användas av läraren både för sig själv såväl som i klassrummet.
Speltid:9 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: Strömmande.

Edison och Tesla - Ellära
Kort historik om uppfinnarna Tomas Edison och Nikola Tesla som var föregångarna till dagens
elsystem.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.
Ström – Ellära
Vad är ström och hur fungerar det? Vem uppfann enheten ampere
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

Watt - Ellära
Watt är mått på en viss effekt. Här tittar vi närmare på vem som uppfann Watt och vad det egentligen
är.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

10

Fiberoptik och pacemaker
Vi tittar närmare på hur tekniska uppfinningar
som fiberoptik och pacemakern har förändrat
läkekonsten.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 12 år.
Utförande: Strömmande.

Röntgen
Vi lär oss om vem som uppfann röntgen och vad upptäckten gjorde för läkekonsten.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

Stetoskopet
I den här filmen får vi heta hur stetoskopet uppfanns.
Speltid: 2 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: Strömmande.

Briljanta forskare
Briljanta forskare tar upp aktuell forskning som
belyser samhällsutmaningar globalt och hur vi
söker lösningar på problemen. Syftet med serien
är att belysa aktuella forskningsområden inom
fysik, kemi och biologi. (finns även
teckenspråkstolkat)
Speltid: 10x9 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Marsresan
Plastcirkeln
Gyllene riset
Fusionskraft
Co2-dammsugaren

Rymdskrot
Antibiotika
Hudkameran
Gensaxen
Robotbin

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Uppfinnarna
I utbildningsklippen ”Uppfinnarna” möter du
olika uppfinnare. Med hjälp av bland annat
animationer förklaras på ett pedagogiskt sätt
hur deras uppfinningar fungerar.
Speltid: 15x6-7 min. Målgrupp: från 13 år.
Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Digitalt ljud – SBR
Miljövänliga plastflaskor
Supersvamp för oljespill
Det artificiella hjärtat
Tryckmätning av hjärnan
Magnetpulveravbildning
Papperstransistorn

HIV – snabba diagnostiktester
Bioniska proteser
Säkrare kryptering
Den roterande turbinen
Skräddarsydd medicinering
Andningshjälp till nyfödda barn
Dieselrening genom ammoniaklagring
Zein – räddning för glutenintoleranta

Världens byggstenar – del 1 – Upptäckten av
grundämnena
Idag vet vi att allt runt omkring oss är uppbyggt
av 92 grundämnen. Men ända in på 1800-talet
trodde man att allt bara bestod av de fyra
elementen - jord, eld, luft och vatten. Professor
Al-Khalili följer kemins fantastiska utveckling från
det att alkemisterna började ifrågasätta
antagandet om de fyra elementen, fram till att
nya grundämnen upptäcktes och vi fick den nya vetenskapen kemi. På vägen avslöjar han villospår
och rivalitet bland de entusiaster och excentriker som var på jakt efter sanningen om världens
byggstenar - grundämnena.
Speltid:50 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.

Världens byggstenar – del 2 – Grundämnenas
ordning
1800-talets kemister visste inte så mycket om
grundämnena - de visste inte ens hur många det
egentligen fanns - men de misstänkte att det
fanns någon form av mönster och ordning bland
dem. Professor Al-Khalili följer deras sökande
efter grundämnenas ordning via en rad
misslyckade experiment och bittra tvister. Men i
slutändan skulle deras strävan leda till en av kemins vackraste intellektuella skapelser - det periodiska
systemet.
Speltid:50 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
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Milstolpar - del 4 - Isaac Newton och gravitationen
Redan före Isaac Newtons tid föll äpplena alltid nedåt från trädet. Ingen funderade särskilt mycket på
varför – det var bara så. Men det funderade Isaac Newton över. Han undrade: “Varför faller äpplet
alltid lodrätt mot marken? Vad är det för kraft som drar i det?” Det fick engelsmannen att utveckla idén
om gravitationen som en universell kraft. Den idén utgör grunden för ett av världens mest betydande
vetenskapliga arbeten: Naturvetenskapens matematiska principer. Utifrån månens omloppshastighet
och jordens dragningskraft kunde Newton matematiskt bevisa att det är centrifugalkraft och
gravitationskraft som håller kvar planeterna i sina banor. Så formulerade Newton sin generella
gravitationslag. Utifrån två kroppars massor och avståndet mellan dem kan Newton beräkna deras
dragningskraft, den så kallade gravitationskraften. Än idag räknas Isaac Newton till en av tidernas
mest betydande vetenskapsmän. Produktionsår: 2006.
Speltid:15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.

Milstolpar – del 12 – Ampère och
elektromagnetismen
Både elektriciteten och magnetismen har varit
kända ända sedan antiken. Men det var inte
förrän i början av 1800-talet som en
vetenskapsman lyckades hitta ett samband
mellan de två fenomenen. År 1820 hörde Ampère
talas om den danske fysikern Hans-Christian
Ørsted, som hade upptäckt besynnerliga
samband mellan elektricitet och magnetism - två fenomen som dittills hade ansetts vara skilda från
varandra. Ampère bestämde magnetfältets riktning och skapade den första strömvågen. Ampère
räknas definitivt bland de allra främsta av det tidiga 1800-talets största vetenskapsmän.
Speltid:15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.

Milstolpar - del 10 - Allessandro Volta och
batteriet
Det finns många situationer där vi är beroende av
lagrad elektricitet. Vi kan knappt tänka oss ett liv
utan batterier och ständig tillgång till elektricitet.
Mobiltelefoner och bärbara datorer drivs av
batterier och batteridrivna fordon blir allt viktigare
i stadstrafiken. Batteriets utveckling kan spåras
tillbaka till den man som var först med att hitta en
energikälla som gav en kontinuerlig elektrisk ström - Alessandro Volta. Volta hedrades genom att man
uppkallade en fysikalisk enhet efter honom. Den internationella elektriska kongressen valde namnet
Volt för att beteckna elektrisk spänning eller elektromotorisk kraft.
Speltid:15 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD.
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Sverige på 1800-talet – Industrialiseringen, telefonen, utvandringen
Ger en inblick i några avgörande händelser i Sverige på 1800-talet. Industrialiseringen började vid
sågverken i Sundsvall och det är bland sågverksarbetarna som vi får Sveriges första strejk. Många
uppfinningar gjordes under den här tiden. Lars Magnus Eriksson förstod tidigt vilken betydelse
telefonen skulle komma att få. 1800-talets Sverige är också utvandringens århundrade.
Speltid: 18 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: Strömmande.

Vägen till Nobelpriset
Vi lär känna åtta Nobelpristagare på ett nytt sätt.
Vi besöker Japan, USA, Danmark och Frankrike
och Norge och möter de pristagare som
fortfarande är aktiva. Vi djupdyker i arkiv och
research och hittar helt unikt och aldrig publicerat
material. Hur har deras väg fram till Nobelpriset
sett ut och vilka hinder har de mött? Hur lever
deras upptäckter vidare och vad betyder de för
oss idag?
Speltid: 8x20 min. Målgrupp: 13-15 år. Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Svante Arrhenius
Marie Curie
Robert Wilson och Arno Penzias
Gertrude Elion

Niels Bohr
May-Britt Moser
Willard Libby
Shinya Yamanaka

Max 1800-tal: Uppfinningarnas århundrade
1800-talet var en tid då nya vetenskaper och
uppfinningar kom att revolutionera världen.
Tidigare kunde ett meddelande inte färdas
snabbare än en häst, men tåget, telegrafen och
telefonen kom att förändra detta. Världen knöts
samman och blev mer global.
Uppfinningsrikedomen spreds till nya områden;
ett stort antal musikinstrument såg dagens ljus
och fotografiet, filmen och fonografen gjorde att människan kunde se och höra sig själv för första
gången. 1800-talets största upptäckt var oljan. År 1859 fann översten Edwin Drake olja i Pennsylvania
i USA och efter det skulle världen aldrig mer bli sig lik.
Speltid: 28 min. Målgrupp: från 16 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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Hela apparaten – om teknikens världar: Teknik, uppfinningar och innovationer
Blir världen aldrig färdig? Det kommer hela tiden nya prylar, nya uppfinningar. I princip är ju nästan allt
omkring oss uppfunnet av någon. Men hur gör man för att komma på en riktigt bra idé? Uppfinnarna
Maria Strömme och Håkan Lans berättar hur de gör och vilka egenskaper som är bra att ha som
uppfinnare. Mycket av det vi gör, gör vi med händerna. Men om man inte har några händer finns
allehanda tekniska hjälpmedel. Vi träffar Lena Maria, som föddes utan armar, och Joakim, som miste
sina händer i en brand. En grupp fjärdeklassare får i uppdrag att uppfinna något som de saknar i sin
vardag och så följer vi med Anna Charlotta när hon går till Patent- och registreringsverket med sin
egen uppfinning.
Speltid: 28 min. Målgrupp: gymn/vux. Utförande: Strömmande.

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:22x10 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande:
Strömmande.
Rubriker:
Spindeln i hjärtat
Jakten på galoppgenen
Växterna som ska rädda oss
Här stoppas cancern
Världens största karta – av dig
Nässpray mot depression
Intelligensen i vaggan
Laserljus för ett bättre liv
Människokroppen i 3D
Hon sätter stjärnorna på plats
Den energigivande solen
Resan till Venus
Hur lär man sig ett språk?
Kroppens egen vaccinationsfabrik
Diabetes och kroppen
Jakten på den mörka materian
Atompyssel
Matte mot cancer
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Åldersbalansen
High-Tech-trä
Den nya matematiken
Att se det osynliga
Einstein i ett datorchips
Näsbakterien som blev livsfarlig
Spermiens dolda genetik
Vilka arter överlever?
När magen löper amok
Kläderna som alstrar elektricitet
Konsten att minnas två språk
Att vika dna med papper
Det förlorade solljuset
Robotarna mitt ibland oss
Solen i en molekyl
Framtidens material
Framtiden i en backspegel
Team DNA
Självstyrande maskiner

Den mobila revolutionen
Den har beskrivits som en av de riktigt stora
uppfinningarna i teknikhistorien, den handhållna
trådlösa kommunikationsapparaten.
Mobiltelefonen har blivit en integrerad del av våra
liv på ett sätt som få kunde ana för bara ett par
decennier sen. Den första generationen som inte
känner till en tillvaro utan mobiltelefoner växer nu
upp. En generation som i princip är född med en
mobil i handen och som helst inte släpper den för långt ifrån sig. Hur kunde en så liten apparat
förändra vår värld så radikalt? Här berättas historien om hur mobiltelefonen skapades och hur den har
förändrat vårt samhälle och vårt mänskliga beteende i grunden.
Speltid: 58 min. Målgrupp: gymn/vux. Utförande: Strömmande.

Scenerna som förändrade filmen – Teknik
I Rocky från 1976 introducerades Steadicam, en
av filmfotots enskilt viktigaste uppfinningar som
möjliggör obehindrad rörelse med kameran utan
skakningar. Festen från 1998 var den första
filmen som anammade filmrörelsen Dogme 95,
som ville simplifiera filmskapandet och utgå ifrån
traditionella metoder. Avslutningsvis tittar vi på
The Matrix, som satte en hög standard för alla
typer av visuella effekter när den kom ut 1999.
Speltid: 28 min. Målgrupp: gymn/vux. Utförande: Strömmande.

Bilderna som förändrade vetenskapen
Några av vetenskapshistoriens största ögonblick
finns förevigade som fotografier, skisser eller
filmer. Det är bilder som varit omstörtande för
vetenskapen och vår verklighet. Vi berättar om
Hubbles bild av universum, Apollos foto från
månytan, Joseph Altman som visade att det
skapas nya celler i den vuxna hjärnan och
många fler som förändrat vår syn på världen.
Speltid: 12x10 min. Målgrupp: gymn/vux. Utförande: Strömmande.
Rubriker:
Apolloprogrammet
Martellus världskarta
Kopernikus världsbild
Wegeners kontinentaldrift
Eddingtons solförmörkelse
Andromeda blir en galax
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Vesalius anatomi
Neurogenes på bild
Darwin’s Tree of life
Photo 51
Nanoåldern inleds
Positronen upptäcks

SPELFILMER

Lotta från Uppfinnarbyn
Familjefilm. Lotta är en livlig tjejhund som bor i en liten by vid havet där
invånarna har en ovanlig hobby. De uppfinner saker och allehanda
mojänger och uppfinnartävlingen är årets stora händelse! Tecknad film
om fantasi, filosofi och mod. Filmen tar på ett enkelt sätt upp viktiga
frågor och blir ett lättsamt och humoristiskt underlag till diskussioner om
vänskap, föräldraskap och teknikens möjligheter och faror.
Speltid: 81 min. Målgrupp: 3-9 år. Utförande: DVD.

Ballerinan och uppfinnaren
Äventyr, Komedi, Animerad. Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att dansa!
Tillsammans med kamraten Victor, som har planer på att bli en stor uppfinnare, kommer hon på en
makalös plan för att fly från barnhemmet och ge sig ut på äventyr mot Paris - en stad fylld av ljus och
med Eiffeltornet under uppbyggnad. Men för Felicia har äventyret bara börjat. Nu måste hon kämpa
som aldrig förr för att visa att hon har vad som behövs för att bli prima ballerina på Operan i Paris. Ett
helt underbart animerat äventyr för hela familjen, om att aldrig ge upp sina drömmar! Rekommenderad
för 5-12 år. Originaltitel: Ballerina
Speltid: 84 min. Målgrupp: 5-12 år. Utförande: Strömmande.

Det regnar köttbullar (SWF)
Hans senaste uppfinning är en mirakelmaskin som ska göra slut på
världssvälten. När maskinen råkar förstöra stadens torg och sedan
skjuter iväg upp bland molnen, tror Flint att hans uppfinnarkarriär är
över. Sedan händer det otroliga: det börjar regna cheeseburgare från
himlen! Men när mänskligheten girigt suktar efter mer och mer mat,
löper maskinen amok och världen hotas plötsligt av spagettitornador
och enorma köttbullar! Nu måste Flint tillsammans med väderflickan
Sam Sparks och hans assistent, den talande apan Steve, hitta ett sätt
att stänga av maskinen innan världen dränks i gigantiska köttbullar!
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: DVD.
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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. Rekommenderas från 10 år.
Speltid: 100 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Marie Curie – fysikens och kemins
mästarinna
Marie Curie var en polsk-fransk fysiker och
kemist som kom att betyda mycket för de båda
vetenskaper där hon i huvudsak var verksam.
Hennes upptäckter inom bl a röntgenologins
område har fått stor betydelse och efter det att
hennes man dött och hon fått Nobelpriset för
första gången gav hon sig, tillsammans med sin
17-åriga dotter, ut i fält under det första världskriget för att övertyga läkare och officerare om den nya
tekniken.
Speltid: 90 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: Strömmande.

Lise Meitner – atombombens moder
Det här är dramadokumentären om en kvinna
som förtjänar att placeras i nivå med Heisenberg
och Otto Hahn. Den begåvade fysikern, Lise
Meitner, är en historisk figur som var före sin tid.
Hon var en modern kvinna som forskade men
samhället såg familjebildning som hennes
uppdrag. Filmen belyser Meitners framsteg som
fysiker men också att hon var pionjär. Med
Förintelsen som historisk bakgrund bedrev pacifisten Lise Meitner atomforskning som skapade
grunden för vår tids dödligaste vapen. Det är en tidsresa från början av 1900-talet, genom Andra
världskriget, genom det kalla kriget, fram till nu, då kärnvapen är i händerna på supermakter. En
historisk resa som utforskar kopplingen mellan vetenskap, politik, vänskap och ansvar.
Rekommenderas för gymnasiet.
Speltid: 52 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: Strömmande.
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Einstein och de som banade vägen
En filmatisering av boken E=mc2: A Biography of
the World's Most Famous Equation skriven av
David Bodanis. Filmen är en kombinerad
dokumentär- och spelfilm om hur Einstein
filosoferade fram teorin bakom den välkända
formeln för sambandet mellan energi och massa.
Det fantastiska i filmen är att vi också får veta hur
begreppet energi har utvecklats från tidigare
forskare och vi får i tur och ordning följa utvecklingen genom dem. Alla forskarna filmatiseras i den
historiska tidpunkt de levde i och vilka utmaningar de fick möta i samhället. Det gör det möjligt för
eleverna att verkligen förstå vilka, nära nog, paradigmtankar som föranledde Einsteins formel.
Dessutom får vi höra forskare och författaren själv kommentera under filmens gång vilket ger eleverna
utrymme till reflektion över framstegen.
Speltid:103 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: Strömmande.
Einstein och de som banade vägen - kommentarer
Extrafilm på 9 minuter, med kommentars-material från forskare till filmen "Einstein och de som banade
vägen". Det är SVT-intervjuer som ger läraren inspiration till debattfrågor att ha med eleverna. Kan
användas av läraren både för sig själv såväl som i klassrummet.
Speltid:9 min. Målgrupp: pedagoger. Utförande: Strömmande.

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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Tips på länkar

Barnens Universitet
På Karlstads universitet pågår massor med spännande forskning. Här kan du som är 8-12 år
ta del av spännande forskning som pågår på Karlstads universitet.
https://www.kau.se/teknikerjakten/projekt-inom-teknikerjakten/valkommen-till-barnensuniversitet

Företagsamheten
Företagsamheten är en sida om svenska uppfinnare, entreprenörer och deras
företag.
https://www.foretagskallan.se/

Svenska Uppfinnareföreningen
Här kan du läsa om hur du blir en diplomerad uppfinnare och hur du gör
verklighet av din idé.
http://uppfinnare.se/

Snilleblixtarna
Snilleblixtarna i Sverige. Syftet med Snilleblixtarna är i första hand att stimulera barns intresse för
teknik, uppfinningar och entreprenörskap på ett roligt och inspirerande sätt. Syftet är också att
kunna erbjuda lärare, som arbetar i förskola och skola upp t.o.m. årskurs fem, en arbetsmodell
som stimulerar elevernas nyfikenhet, lust att lära och förmåga att kritiskt reflektera.
https://snilleblixtarna.se/

Tekniska museet
Hitta fakta om svenska uppfinnare och uppfinningar.
https://www.tekniskamuseet.se/

SO-rummet
SO-rummet är en digital lärresurs och ett länkbibliotek för SO-området.
Här presenteras material som kan relateras till olika uppfinningar genom
historien – från forntiden fram till 1900-talet.
https://www.so-rummet.se/
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Alfred Nobels Björkborn/Fiffiga huset
Fiffiga huset är ett science-center för vetgiriga barn i alla åldrar. Här kan du låtsas
att du är uppfinnaren Alfred Nobel som undersöker hur statisk elektricitet fungerar,
om hur ljud fortplantas, titta på en fluga i mikroskop, forska om ytspänning i våta
rummet och mycket mer. Här får du använda din fantasi och din nyfikenhet!
http://nobelkarlskoga.se/fiffiga-huset/

Världens häftigaste
Hitta massor av häftiga fakta – bla om Sveriges bästa
uppfinningar!
https://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/de-14-basta-svenska-uppfinningarna/

Patent- och registreringsverket – PRV
PRV är myndigheten för immaterialrätt. Dom arbetar med nya idéer i teknikens
och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Här hittar du som är
lärare undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium som kan anpassas till elevernas
kunskapsnivå.
https://www.prv.se/sv/larare

Finn upp
Finn upp erbjuder högstadielärare en kostnadsfri pedagogisk metod inom
entreprenöriellt lärande som kallas ”Uppfinnarresan”. När eleverna är klara har
de gjort en egen uppfinning. Metoden är betygsgrundande och stimulerar
kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga. Den stöder skolans uppdrag
att ge eleverna adekvat digital kompetens. Varje år arrangerar Finn upp Sveriges största
uppfinnartävling för unga som ett resultat av elevernas arbete med Uppfinnarresan. Allt för att tidigt
väcka innovationslusten och bidra till en ny generation innovatörer och entreprenörer.
https://www.finnupp.se/

Du vet väl att du kan låna robotar
från oss?
Boka dom här!
Lego®WeDo 2.0, Blue-Bot, Ozobot, Dash & Dot och
Sphero
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