
 

 

Region Värmland - kommunalförbund 

Postadress 
MEDIECENTER VÄRMLAND 
Box 1065 
651 15 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 
 
 

Telefon 054-701 10 60 
E-post  mcv@regionvarmland.se 
Webbplats www.mediecentervamland.se 

Orgnr 222000-1362 
Bankgiro 161-7596 
 

 

 
 
 
MEDIECENTER VÄRMLAND  

 
Sida 
1(8) 

Datum 
2015-05-29 

Vår beteckning 
MV2015-6 

 
 

 
 

 
 

TEMA – Klimatförändringar 
 

 
 
 
 
 
 

Detta temablad innehåller förslag på filmer samt några länktips från Internet. Här finns vårt 
material samlat och ni kan välja vad ni vill använda i er undervisning eller i projektet ni jobbar 
med. Allt material är indelat efter respektive målgrupp och de lånas som vanligt avgiftsfritt från 
Mediecenter Värmland. 
OBS! På vissa filmer är lånetiden begränsad. 
Under länktipsen hittar ni tips på sidor som kan vara nyttiga att samla information ifrån inför 
temaarbetet. 
 
Hur beställer man? 
Beställ på det sätt som passar dig. Via telefon, e-mail, brev eller via vår internetkatalog. Du är 
givetvis även välkommen hit på ett personligt besök. Längst ned på sidan finner du alla 
uppgifter om oss. 
 
Ett tips… 
är att beställa fler ex – t ex en klassuppsättning av vissa program under temaperioden. OBS! 
Detta gäller endast filmer med kopieringsrätt.. 
 
Har Du tips… 
på andra temaområden som du skulle vilja jobba med? Hör gärna av dig, så hjälper vi till att 
söka bland våra egna medier och vi kan även hjälpa till med lämpliga länkar via Internet. 
 
 



REGION VÄRMLAND 
Mediecenter Värmland 2015-06-01  2 
 

 

Förskola – 12 år 
V7095 Dinosauriernas tid del 6 - En dynasti går under 
För 65 miljoner år sedan verkade dinosaurierna mer kraftfulla än någonsin. Men stora miljö- och 
klimatförändringar gjorde att de ändå gick sitt öde till mötes.  
Produktionsår: 1999. Speltid: 29 min. Målgrupp: från 9 år. Utförande: DVD 
 
V9028 Isbjörnarnas äventyrliga resa 
Famljefilm, Äventyr. Den globala uppvärmningen har orsakat stora problem 
för den nyblivna isbjörnsmamman Inuk. Hon beger sig tillsammans med sina 
två björnungar Cassie och Asak till kusten för att lära dem att jaga, men 
sälarna är få och när de kommer fram inser de att isarna som de kallar sitt 
hem smälter i en oroande takt. Så det finns egentligen bara ett alternativ, 
hon måste ta sin familj till de "tvåbentas" territorium i jakten på mat och 
överlevnad. De måste ta sig till det beryktade Björnberget där isbjörnar från 
hela Nordpolen samlats i dessa svåra tider. Produktionsår: 2006. Speltid: 45 
min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD, strömmande. 
 
V7588 Kilimanjaro 
På slättlandet i norra Tanzania, på gränsen till Kenya, reser sig Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. 
Infödingarna har i alla tider kallat det för den onda andens berg. Kilimanjaro består av två 
toppar, Kibo och Mawenzi, två sedan länge utslocknade kägelvulkaner. Kilimanjaro har alltid 
spelat en viktig roll för befolkningen i norra Tanzania, men dessvärre drabbas även den här 
världsdelen av förändringar i klimatet. Detta leder nu bl a till att glaciärerna på topparna sakta 
håller på att smälta bort. Produktionsår: 2003. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: 
DVD. 
 
U21127-24 Runt i naturen : Klimatet i kristallkulan 
Morgondagens väder blir varmare, våtare och mer dramatiskt. Det visar beräkningar av 
klimatforskarnas superdatorer. Men hur mycket? Och kan vi göra något för att hejda 
klimatförändringarna? Följ med på en resa i spåren av väder och oväder från idag och hundra 
år framåt (!). Här får man till exempel träffa Malin som plötsligt märkte hur huset började luta 
under ett häftigt skyfall på Orust; forskaren som mäter upp de högsta halterna växthusgas på 
400 000 år bland isbjörnarna på Svalbard, och även göra ett 
besök i ett forskningsområde där man simulerar klimatet år 2100 
mitt i riktiga skogen. Dessutom blir det tecknad framtidsfilm gjord 
av elever på Myrstugubergets friskola. Produktionsår: 2002. 
Speltid: 9 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD, 
strömmande 
 
U101045-04 Klimatmonstret : Ministern måste lyssna 
Tolvåriga Habibo Afrah Guled har en idé om hur utsläppen som 
förstör vår jord kan minska. Hon följer miljöminister Andreas 
Carlgren under en dag och får en chans att berätta om sin idé. Det blir ett möte om ansvar, 
politik och framtiden. Båda tycker att de har ett stort ansvar för att göra något åt 
klimatförändringarna, miljön och jordens framtid. Produktionsår: 2008. Speltid: 9 min. Målgrupp: 
från 10 år. Utförande: DVD, strömmande 
 
U100878-01 Banderoll : Om klimat 
Hur påverkas vi av att temperaturen på jorden stiger? Vi får höra hur växthuseffekten fungerar 
och om konsekvenserna av en ökad mängd växthusgaser i atmosfären. Monica Lorensson från 
FN:s utvecklingsprogram UNDP berättar hur den stigande temperaturen kommer att påverka 
människor i olika delar av världen, hur den drabbar fattiga respektive rika människor och hur 
den kan få katastrofala följder i form av krig och sjukdomar. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 
min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD, strömmande 
 
U100878-02 Banderoll : Du och klimatet 
Klimatet på jorden blir allt varmare. Vad kan du göra för att minska din egen påverkan på 
växthuseffekten? Meteorologen Helen Johansson berättar hur du kan lägga om din livsstil till att 
bli mer klimatsmart. Du får svar på varför du bör lägga om din kost, dina resor och din 
energianvändning. Produktionsår: 2008. Speltid: 13 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande: DVD, 
strömmande 
 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7095
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9028
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7588
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U21127-24
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U101045-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U100878-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U100878-02
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V7443 Day after tomorrow 
Action, thriller, science fiction. Vad händer om växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen fortsätter så att de en dag resulterar i en 
världsomfattande katastrof, som orkaner, tromber, jordbävningar, tidvågor, 
översvämningar och t.o.m. början på en ny istid? Professor Jack Hall 
upptäcker samband som har förödande konsekvenser för jorden, men han 
blir inte speciellt trodd av kollegor och politiker. Men så händer det, långt 
fortare än man kunnat förvänta sig! Jack får reda på att hans son sitter fast i 
ett av de värst drabbade områdena och Jack sätter igång med en 
räddningsaktion! Men klockan tickar snabbt! 
Produktionsår: 2004. Speltid: 124 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: DVD 

 
V8746 Den hotade regnskogen 
Visar vad en regnskog är, hur regnskogar förstörs, och varför regnskogar 
är så viktiga för vår planet. Om du tittar på tropiska regnskogsområden 
från ovan, så verkar de helt enorma. Tropiska regnskogar är inte bara en 
viktig del av det globala klimatsystemet utan kan också skryta med den 
största mångfalden av växt- och djurarter i hela världen. Men 
regnskogarna förminskas i en alarmerande takt. De flesta av oss ser 
scenariot regnskogsförstöring och klimatförändringar från ett stort 
avstånd. Men alla påverkas vi av regnskogsskövlingen. Filmens kapitel: 
Vad är en regnskog - Skövlingen av regnskogen - Faror med skövlingen. 
Produktionsår: 2012. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: 
DVD, strömmande 
 
V7732 En obekväm sanning 
Dokumentär. USA.s f.d. vicepresident Al Gore presenterar skrämmande fakta om framtiden för 
vår planet och våra samhällen! Mänskligheten sitter på en tickande bomb. Om det som 
majoriteten av världens klimatforskare hävdar är riktigt, har vi bara ca 10 år på oss att förhindra 
den katastrof som hotar jorden. Vår planet står inför en klimatförändring av gigantiska mått, som 
inom en nära framtid innebär extrema väderomsvängningar med översvämningar, torka, 
stormar och epidemier som följd. Denna hotande katastrof är orsakad av oss själva. Detta är en 
berättelse om en människas beslut att göra något åt saken, den visar Al Gores starka argument 
för att vi måste börja agera nu för att kunna rädda vår jord. Vi kan alla gemensamt göra 
förändringar i våra liv för att bli en del av lösningen! 
Produktionsår: 2006. Speltid: 93 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: DVD 
 

 

 

 

 

 

  

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7443
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8746
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7732
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Från 13 år 
 
V7443 Day after tomorrow 
Action, thriller, science fiction. Vad händer om växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen fortsätter så att de en dag resulterar i en 
världsomfattande katastrof, som orkaner, tromber, jordbävningar, tidvågor, 
översvämningar och t.o.m. början på en ny istid? Professor Jack Hall 
upptäcker samband som har förödande konsekvenser för jorden, men han 
blir inte speciellt trodd av kollegor och politiker. Men så händer det, långt 
fortare än man kunnat förvänta sig! Jack får reda på att hans son sitter fast i 
ett av de värst drabbade områdena och Jack sätter igång med en 
räddningsaktion! Men klockan tickar snabbt! 
Produktionsår: 2004. Speltid: 124 min. Målgrupp: från 11 år. Utförande: DVD 

V7732 En obekväm sanning 
Dokumentär. USA.s f.d. vicepresident Al Gore presenterar skrämmande fakta om framtiden för 
vår planet och våra samhällen! Mänskligheten sitter på en tickande bomb. Om det som 
majoriteten av världens klimatforskare hävdar är riktigt, har vi bara ca 10 år på oss att förhindra 
den katastrof som hotar jorden. Vår planet står inför en klimatförändring av gigantiska mått, som 
inom en nära framtid innebär extrema väderomsvängningar med översvämningar, torka, 
stormar och epidemier som följd. Denna hotande katastrof är orsakad av oss själva. Detta är en 
berättelse om en människas beslut att göra något åt saken, den visar Al Gores starka argument 
för att vi måste börja agera nu för att kunna rädda vår jord. Vi kan alla gemensamt göra 
förändringar i våra liv för att bli en del av lösningen! 
Produktionsår: 2006. Speltid: 93 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: DVD 
 
V8971 Inte bara honung 
Dokumentär. Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten 
utplånad inom fyra år. Under de senaste fem åren har miljontals bin dött utan att någon kan 
förklara orsaken. Om bina fortsätter att dö kommer det att få drastiska konsekvenser för 
människan. Över en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är beroende av binas pollinering. 
Filmen tar oss på en resa till biodlare över hela världen för att ta reda på varför bina dör. 
Produktionsår: 2012. Speltid: 90 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: DVD, strömmande. 
 
V9114 Bieffekten 
Utan humlor och bin skulle en stor del av vår livsmedelsproduktion vara 
omöjlig. De skapar förutsättningar för allt levande. Runt om i världen växer 
nu oron för att naturliga pollinerare håller på att dö ut och ersättas av 
snabbproducerade bin och humlor i stora fabriker. Vi står inför ett hot vars 
konsekvenser vi inte kan föreställa oss, en tyst miljökatastrof. Den här 
välgjorda dokumentärfilmen är inspelad i bl.a. Sverige, USA, Tyskland och 
Spanien. Produktionsår: 2014. Speltid: 40 min. Målgrupp: från 13 år. 
Utförande: DVD, strömmande. 
 
V8746 Den hotade regnskogen 
Visar vad en regnskog är, hur regnskogar förstörs, och varför regnskogar är så viktiga för vår 
planet. Om du tittar på tropiska regnskogsområden från ovan, så verkar de helt enorma. 
Tropiska regnskogar är inte bara en viktig del av det globala klimatsystemet utan kan också 
skryta med den största mångfalden av växt- och djurarter i hela världen. Men regnskogarna 
förminskas i en alarmerande takt. De flesta av oss ser scenariot regnskogsförstöring och 
klimatförändringar från ett stort avstånd. Men alla påverkas vi av regnskogsskövlingen. Filmens 
kapitel: Vad är en regnskog - Skövlingen av regnskogen - Faror med skövlingen. 
Produktionsår: 2012. Speltid: 15 min. Målgrupp: från 12 år. Utförande: DVD, strömmande 
 

  

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7443
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7732
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8971
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V9114
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8746
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U101243-06 Ramp Höjdare : Miljö och klimat 
Fyra reportage om växthuseffekten och följderna av den stigande temperaturen på jorden. Vem 
bär ansvaret för klimatförändringarna och vilket ansvar har enskilda människor? Vi träffar Emma 
Lindberg från Naturskyddsföreningen, Monica Lorensson från FN:s utvecklingsprogram UNDP 
och meteorologen Helen Johansson. 15-åriga Saga och Amanda berättar vad de gör för att 
förbättra situationen. Dessutom träffar vi Tina Elfwing, marinbiolog på Askölaboratoriet, som 
berättar om blåmusslan som på ett år hinner filtrera och på så sätt rena allt vatten i Östersjön. 
Produktionsår: 2009. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD, strömmande 
 
 
 
Nya vädrets offer 
Nya vädrets offer är en dokumentärserie i sex delar där vi möter 
människor runt Arktis som lever i och av naturen, och som kämpar hårt för 
att bibehålla sitt levnadssätt och sin kultur. Vi får höra deras berättelser 
och vittnesmål om hur livet förändras när världen blir allt varmare. 
Produktionsår: 2009. Speltid: 6x28 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: 
DVD 
Följande 6 delar ingår i serien: 
 

V8266 Nya vädrets offer - del 1 - Tunna isar 
I det första avsnittet åker programledaren Samuel Idivuoma till norra Grönland, 
en av de platser som smälter allra fortast när vår värld blir allt varmare. I byn 
Qullorsuaq, en av mänsklighetens nordligaste utposter, ska han leva med 
jägarfamiljen Qaarngaaq. Här är havet skafferiet och vädret ger 
förutsättningarna för nästan allt man gör. Det finns varken bilar eller vägar, 
hundsläde är det vanligaste transportmedlet. Här har människorna anpassat sig 
till naturen och dess förutsättningar under tusentals år. Att leva här har gått bra, 
hittills. Men de senaste åren har livet förändrats dramatiskt för familjen 
Qaarngaaq och de andra i byn. Det nya vädret ställer tillvaron på ända. Vi får 
följa med på en dramatisk säljakt på de livsfarligt tunna isarna. Eftersom 
människorna här är beroende av det som jakten ger betyder det nya vädret 
svält. Och alldeles intill byn ligger kanten på den gigantiska grönländska 
inlandsisen. Den smälter nu i rekordfart och hotar alla världens kuststäder. 
 
V8267 Nya vädrets offer - del 2 - Världens första klimatflyktingar 
I seriens andra avsnitt åker programledaren Samuel Idivuoma till norra Alaska 
och byn Shishmaref. I byn Shishmaref ska programledaren Samuel Idivuoma 
leva och bo tillsammans med jägarfamiljen Kokeok och uppleva deras minst 
sagt omkullkastade liv. Människorna som bor här sägs vara världens första 
klimatflyktingar, hela byn håller nämligen på att slukas upp av havet. Det här är 
en av de värsta exemplen på klimathotets verkliga konsekvenser. Här har 
Inupiagfolket bott i tusentals år. Byn ligger där den gör för att det var det bästa 
stället för att överleva, med bra jakt, fisk och mycket bär. Men nuförtiden fryser 
inte havet till is om vintrarna så när vinterstormarna härjar slår gigantiska vågor 
in mot ön och sväljer den bit för bit. Frågan är hur länge till de kommer kunna 
bo kvar när de förlorar åtta meter mark per år? Att bo kvar på ön kan sätta 
deras liv på spel. Men att flytta därifrån kan innebära slutet för deras livsstil, 
genom jakten och den traditionella livsstilen som de har är de starkt knutna till 
marken de lever på. 
 
V8268 Nya vädrets offer - del 3 - Nomader på den sibiriska tundran 
I avsnitt 3 möter vi Nikolai och Arsenyj, nomader på den sibiriska tundran. För 
dem är klimatförändringar något helt annat än det man ser på termometern. 
Nikolai och Arsenyj bor med sina familjer och sin renhjord på den sibiriska 
tundran. De är nomader, de flyttar runt för att hjorden alltid ska ha nytt bete. 
Programledaren Samuel Idivuoma ska följa familjerna på deras årliga flytt över 
den vidsträckta tundran, från renarnas vinterbete till deras sommarbete. Något 
som blivit mycket svårare på grund av det allt varmare klimatet. Livet på tundran 
har bara under de senste åren förändrats dramatiskt. Hela renhjordens framtid, 
och med den familjernas framtid, står på spel nu när det nya vädret gör den så 
viktiga vårflytten nästan omöjlig. Kommer de överhuvudet taget att lyckas? 
 

  

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U101243-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8266
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8267
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8268
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V8269 Nya vädrets offer - del 4 - Det nya vädret ger goda tider 
För familjen Kreelak i inuitbyn Baker Lake betyder det nya vädret goda tider. 
Nya jobbtillfällen betyder mer pengar och en möjlighet ut ur bidragsberoendet. 
Sannarq Kreelak och hennes man Desmond har hittills hankat sig fram som 
jägare. Familjen har haft det knapert. Men den nya tiden med gruvbolagens 
ankomst till byn har kickstartat en ny era i byn. Det nya varmare vädret gör 
nämligen att helt nya outforskade områden smälter fram och dyrbara 
naturtillgångar nu kan utnyttjas. En urangruva planeras i närheten av samhället 
och nu är det upp till invånarna i Baker Lake att bestämma om de ska godkänna 
gruvplanerna. Men byn står splittrad. Urangruvor är nämligen kontroversiella då 
det har visat sig att de kan förgifta områden runt omkring med sitt radioaktiva 
avfall. Urangruvan är en väg ut ur bidragsberoendet menar vissa bybor, andra 
menar att urangruvan mest liknar ett desperat försök att bota bakfylla med sprit. 
 
V8270 Nya vädrets offer - del 5 - På besök hos gwichinindianerna 
I detta avsnitt åker programledaren Samuel Idivuoma till familjen Kassi i 
nordligaste Kanada. Familjen Kassi är Gwichinindianer och allt i deras liv 
kretsar kring karibon, vildrenen. För utan karibon går det inte att leva i den 
avlägsna byn Old Crow. I mitten av maj brukar en av världens största 
karibohjordar komma på sin årliga vandring från söder till norr. Men på senare 
år har den stora hjorden minskat från cirka 200 000 djur till 110 000. 
Klimatförändringarna sägs vara orsaken till det magnifika djurets kraftiga 
minskning. -Försvinner karibon så försvinner vi, säger gwichinindianen Danni 
Kassi. 
 
V8271 Nya vädrets offer - del 6 - Regn mitt i vintern 
I detta avsnitt möter vi Girste, en 24-årig renskötare bosatt i Dálbma sameby i 
Kiruna kommun. Så länge hon kan minnas har hon följt sina föräldrar i allt det 
som hör renskötseln till. Leva ute i naturen vid sin hjord och vara renskötare är 
det enda hon vill göra. Utan djuren skulle hennes själ förtvina menar hon. Men 
de allt mildare vintrarna gör Girstes liv svårare. Regn mitt i vintern gör att 
renarnas bete fryser till is och hon tvingas se sina älskade djur svälta. På 
somrarna är det däremot för varmt för renen, som är specifikt anpassad till 
arktiskt klimat. Precis som för många andra väntar nu stora utmaningar för 
Girste när klimatet förändrar livet. 

 

 

V8778 Nature Inc - De stora regnen - del 1 
Asien och Stilla havet är den mest katastrofdrabbade regionen i världen. 
Sedan 1880 har jordens medeltemperatur ökat med ¾ grad och det har fått 
stora konsekvenser. I Vietnam, Filippinerna och Indien påverkas 1,8 
miljarder kustbor av hårda stormar och cykloner. På Kiribataöarna är 
problemen än större. Här innebär klimatförändringarna att öborna på sikt 
kommer att bli statslösa. 
Produktionsår: 2011. Speltid: 22 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: 
DVD, strömmande 
 
V7750 Global miljöpåverkan 
Miljontals mobiltelefoner, datorer och uttjänta TV-apparater som varje år 
skrotas. Tillsammans med allt annat som slängs i världen bildar det 
gigantiska sopberg. Andra saker som påverkar miljön är klimatförändringar, 
skövlingen av regnskogar, vattenbrist och utrotning av djur och växter. 
Filmen vill visa de enorma problem som global miljöpåverkan faktiskt 
innebär - och väcka insikt om hur vi kan råda bot på dem. 
Produktionsår: 2006. Speltid: 50 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD 
 
U100183-05 Ramp Höjdare : Jordens resurser 
Reportage om hur vi förbrukar jordens resurser, och vad det får för konsekvenser för framtiden. 
Vad kan vi göra idag för att påverka miljön i framtiden? Vi träffar Basse som är sopdykare, ser 
vad som går att göra för att sänka koldioxidutsläppen i sitt hem, och besöker Benito som är en 
av de sista bönderna i södra Spanien. 
Produktionsår: 2006. Speltid: 27 min. Målgrupp: från 13 år. Utförande: DVD 
 

  

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8269
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8270
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8271
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8778
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7750
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U100183-05
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V8839 Call of life - om massutdöende och biologisk mångfald 
Natursystem som har varit stabila under miljontals år befinner sig nu i kaos. Växt-och 
djurpopulationer utrotas snabbare än någonsin tidigare. Forskare har börjat kalla detta för ett 
massutdöende. Detta är en stark dokumentär som med hjälp av intervjuer 
med ledande professorer, författare och forskare, visar hur vi är mitt uppe i en 
period av kritiskt massutdöende av olika arter på jorden. Ett massutdöende 
som denna gång inte beror på en asteroid, utan vi människor. Filmen visar 
de ledande orsakerna till denna katastrof, samt resultaten av att så många 
arter försvinner från vår planet. Filmen avslutar med att förklara att det är vi 
människor - mer än någon annan kraft i universum - som kommer att 
bestämma planetens framtida liv. Det är inte för sent att ha omsorg om jorden 
vi ärvde. Vi måste bara bestämma oss för det. Filmens kapitel: 
Massutdöende - Diagnos - Spelar det verkligen någon roll? - De direkta 
orsakerna - De dolda orsakerna -Sista chansen - Var med på äventyret. 
Produktionsår: 2012. Speltid: 58 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD. 
 
V7936 Växthuseffekten - Klimatförändringar och global uppvärmning 
Filmen innehåller de senaste uppgifterna som forskarna kommit fram till och har en klar 
pedagogisk uppbyggnad. Eftersom hela mänskligheten delar på samma atmosfär, är det ett  
problem vi måste lösa tillsammans. Vad exakt är växthusgaser? Orsakar dessa verkligen 
förändringar i klimatet? Här förklaras bakgrunden på ett vetenskapligt sätt och bevisen på att vi 
själva orsakar klimatförändringarna. Saker som förklaras är bland annat följande: atmosfärens 
sammansättning, varför atmosfären har en värmande effekt, den förstärkta växthuseffekten, 
andra viktiga växthusgaser, effekten av global uppvärmning, de främsta källorna till 
koldioxidutsläpp orsakade av människan samt metoder att minska utsläppen. 
Produktionsår: 2007. Speltid: 22 min. Målgrupp: från 14 år. Utförande: DVD, strömmande 
 
V8996 The Green Planet 
Under fyra år har Sebra Film AB och Global Kunskap från Torsby producerat 
den internationella  TV-serien "The Green Planet". Inspelningarna har skett 
över hela vår planet. I tre episoder speglas klimatuvecklingen i Sverige, 
Norden och övriga världen. Här finns farhågor och oro men också nya, 
positiva och överraskande lösningar, otroliga och starkt engagerade 
människor som vill föra världen i rätt riktning. Avsnitten heter: 1: Hoten mot 
våra skogar 2: Kan vi hitta den rätta balansen? 3: Olika vägar till lösningar. 
Produktionsår: 2013. Speltid: 3x52 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: 
DVD, strömmande 

 
U100052-03 Vet hut! Klimatet 
Vet Hut!s reporter Herman träffar TV-meteorologen Pär Holmberg och lär sig mer om vad som 
påverkar klimatet och hur klimatförändringarna kanske kan förändra vädret i framtiden. I studion 
diskuterar Erik Pihl, som läser till energiingenjör med miljöinriktning, med Stina Albing som är 
miljövetare, vad växthuseffekten beror på. Om det är vi människor som gör att jorden blir 
varmare eller om det är en naturlig utveckling? Renskötaren och biologen Jonas Vannar 
berättar om vad ett varmare klimat skulle innebära för rennäringen. Martina Breitenau och Viyan 
Hagi har varit på klimatkonferens och försökt påverka och fråga ut politiker om vad man borde 
göra för att minska på utsläppen av gaser som orsakar växthuseffekten. 
Produktionsår: 2005. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: DVD, strömmande 
 
U100126-10 Vet hut! Framtiden 
Gäster från de två gångna säsongerna av Vet Hut! träffas och diskuterar vad som kommer att 
hända med vår jord i framtiden. Hur kommer det gå med klimatförändringarna? Hur kommer det 
gå med de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället? Dessutom får vi höra gäster sia om 
bioteknikens, husdjurens, glesbygdens och allergikernas framtid. Medverkande är bland andra 
samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, meterologen Pär Holmgren och komikern Nisti Sterk. 
Produktionsår: 2006. Speltid:42 min. Målgrupp: från 16 år. Utförande: DVD, strömmande 

  

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8839
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V7936
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=V8996
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U100052-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U100126-10


REGION VÄRMLAND 
Mediecenter Värmland 2015-06-01  8 
 

U102112-07 Mänsklighetens sista dagar : Klimatkollaps 
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 fjärde plats i 
domedagslistan kommer utsläpp av växthusgaser som får 
klimatet att kollapsa och polerna att smälta. 
Produktionsår: 2011. Speltid: 9 min. Målgrupp: från 16 år. 
Utförande: DVD, strömmande 
 

 
U103495-01 The Island President 
De 1200 öarna som utgör Maldiverna riskerar att svämmas över om havsnivåerna stiger. Vi 
följer Mohamed Nasheed, Maldivernas president mellan 2008 och 2012, och hans kamp för att 
rädda sitt land från undergång. Det är en ovanligt uppriktig president som berättar om sin 
strategi för att få till brådskande åtgärder mot klimatförändringarna under klimatkonferensen i 
Köpenhamn 2009. Han planerar att dra fördel av Maldivernas underdogposition, utnyttja kraften 
i media samt övervinna eventuella dödlägen genom att vädja om enighet med andra 
utvecklingsländer. Vi får en spännande inblick bakom kulisserna i den politiska kohandeln. 
Produktionsår: 2011. Speltid:52 min. Målgrupp: från 19 år. Utförande: DVD, strömmande 
 
U41630-01 Jorden med Anna Charlotta : Klimatförändringar 
Talkshow om naturvetenskap. Anna Charlotta Gunnarsson samtalar med klimatforskaren 
Christian Azar och tv-metrologen Tone Bekkestad. Vad är det som händer med vårt klimat? Är 
det som katastroffilmerna förutspår att jorden kommer att gå under på grund av växthuseffekten 
eller är det överdrivna rykten? Produktionsår: 2004. Speltid: 28 min. Målgrupp: från 19 år. 
Utförande: DVD, strömmande 
 

 
 

Tips på länkar 
 
Världsnaturfonden - Klimat 

Här kan du läsa om vad som menas med klimatförändringarna, vad du som privatperson kan 
göra för att leva lite mer klimatsmart i din vardag och hur vi på WWF jobbar med klimatfrågan. 
 

Naturvårdsverket - Klimat 

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har 
överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa 
upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. 

Miljöbyrån (EEA) 

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. Vår uppgift är att 
tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Vi är en viktig informationskälla för dem 
som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för 
allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemsländer. 

SMHI:s kunskapsbank 

SMHI:s kunskapsbank om klimatförändringar. 

SO-rummet 

Massor med material och länkar för lärare och elever om klimatförändringar. 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U102112-07
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U103495-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=U41630-01
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1164070-klimat-startsida
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/
http://www.eea.europa.eu/sv/themes/climate
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206
http://www.so-rummet.se/kategorier/klimatforandringar
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