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Filmens innehåll
Hos Leonardo da Vinci gick intresset för vetenskap 
hand i hand med en ovanlig konstnärlig begåvning 
– en enastående lyckträff för båda områdena. Vi 
får lära oss om Leonardos liv och upptäckter inom 
anatomi. Han var dessutom bl.a. arkitekt och desig-
nade vapen, men vi fokuserar på anatomin i detta 
program.
Han var en av de första konstnärer som dissekerade 
lik. I sina anatomiska studier strävade Leonardo 
framför allt efter att förstå och avbilda människan till 
alla proportioner och som organisk helhet. 
Det skulle dröja hundratals år innan Leonardo da 
Vincis anatomiska arbeten publicerades och blev 
världsberömda. 
Programmet visar att Leonardo da Vinci kanske inte 
var den moderna anatomins fader, men det var han 
som uppställde dess grundläggande principer.

I serien ”Milstolpar inom naturvetenskap och teknik” 
ingår ett flertal program.
Läs mer på www.kunskapsmedia.se

Filmfakta
Ämne: Naturvetenskap, Biologi

Ålder: Från 13 år (H, Gy)

Speltid: 15 minuter

Svenskt tal

Producent: Inter/Aktion GmbH, Tyskland

Syfte/strävansmål
- att presentera Leonardo da Vinci och hans 

upptäckter
- att förklara varför det var viktigt att ta reda på

med om människans anatomi
- att ge inspiration till att diskutera vetenskap 

och dess betydelse för människans och samhäl-
lets utveckling

Mål som eleverna bör ha uppnått 
efter genomgången grundskola, bl.a.
– utveckla kunskap om den fysikaliska veten-

skapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad 
gäller formulering av hypoteser samt mätning-
ar, observationer och experiment

– ha kunskap om universums, jordens, livets och
människans utveckling

– kunna med historiska exempel beskriva hur 
kunskaper i biologi har bidragit till förbättring-
en av våra levnadsvillkor

Mål som eleverna bör ha uppnått efter 
genomgången gymnasieskola, bl.a.
– utveckla kunskap om centrala fysikaliska 

begrepp, storheter och grundläggande 
modeller

– tillägna sig kunskap om fysikens idéhistoriska 
utveckling och hur denna har påverkat männis-
kans världsbild och samhällets utveckling

– ha vidgat sin förståelse av naturvetenskapens 
roll i samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt 
perspektiv som i ett framtidsperspektiv
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur 
man ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärna 
upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först 
skriva ned sina svar. 

Före filmen

• Känner du igen namnet Leonardo da Vinci?

• Vad vet du om honom?

Efter filmen

• Vad är anatomi?

• Vem var Leonardo da Vinci?

• Varför studerade Leonardo da Vinci anatomi?

• Varför ville Leonardo da Vinci ha tillgång till lik?

• Varför fick inte Leonardo da Vinci tillgång till de 

döda kropparna?

• Vad tror du att Leonardo da Vincis arbete med 

anatomi har haft för betydelse?

Uppgifter
• Grupparbete: Ta reda på mer om Leonardo da Vinci 

och hans upptäckter och presentera dem för gruppen. 
Redovisa arbetet på stora ritblock, som serietidning, 
hemsida eller film.

Vill du veta mer?

http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser 
du kan använda i skolarbetet

www.alltomvetenskap.se
– Här finner man aktuella artiklar om vetenskap 
som rör allt från astronomi till geologi och 
klimat.

www.forskning.se 
- forskning.se är en nationell webbplats för 
forskningsinformation

www.mos.org/leonardo
Museum of Science i Boston har en sida till-
ägnad Leonardo da Vinci. Engelskspråkig hem-
sida.

www.drawingsofleonardo.org
Ett stort webb-galleri med teckningar av Leo-
nardo da Vinci, engelskspråkig hemsida
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