
Människan sedd inifrån
Upptäck den vackra och fachinerade insidan av kroppen

Människan sedd inifrån är en BBC producerad vetenskapsserie från 2012. 
Serien innehåller fyra delar på vardera 50 minuter. Vyer från kroppens 
insida varvas med berättelser för att engagera och skapa förståelse. 
Serien innehåller många sekvenser som lämpar sig för att “klippa ut” för 
att illustera kroppens funktioner.  Vi guidas genom kroppen med hjälp av 
avancerad grafik.

I första delen av Människan sedd inifrån får vi följa befruktningen via 
miljoner spermiers farliga väg mot ägget, en resa som efter nio månader 
resulterar i babyns allra första andetag. I den andra delen får vi lära oss 
mer om människans fantastiska anpassningsförmåga. Vi möter bl.a. en  
fridykare som kan hålla andan i nio minuter och en kvinna som har levt på 
chips i tio år.

I tredje delen får vi träffa blinda bergsklättraren Erik Weihenmayer. En 
kamera på hans glasögon omvandlar bilderna till elektriska impulser på 
Eriks tunga. De impuslerna aktiverar syncentrum i hjärnan. Erik kan med 
hjälp av detta ”se” var han klättrar. Vi möter även 11-åriga Wendy som 
talar elva olika språk.

I den fjärde och sista delen avslöjas människokroppens geniala sätt att 
försvara sig mot en fientlig omvärld, som när solljuset hotar ditt DNA eller 
när dödliga mikrober fastnar i lungorna när vi andas. Vi får också följa med 
när brännskadade Richard får två helt nya armar transplanterade från en 
annan människa.

Se människokroppen i en skala och på ett sätt du aldrig tidigre 
har sett. Denna omfattande serie visar hur männsikokroppen 
utvecklas och anpassar sig efter omgivningen vilket har gjort
mänskligheten till den mest framgångsrika arten på jorden. 

SAGT OM SERIEN

“En fantastisk resa  genom 
människokroppens interna  organ” 
Daily Telegraph

“Vetenskapen är fantastisk, men 
den mänskliga vinkeln är än mer 
fantastisk. Berättelsen om den 
gravida kvinnan från Rwanda 
som gick 2 mil mitt under värkarna 
är något utöver det vanliga” 
Guardian

“Kroppen är den mest makalösa 
organism som finns på jorden –
i den här serien får vi se varför.” 
Victoria Dyring, SVT
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