
 

 

 

  

 

I det här ämnesövergripande temabladet finns förslag på vetenskapsdokumentärer, länkade till 

mediekatalogen SLI. Handledning finns under dokument och länkar. Filmerna visar hur saker 

fungerar, problem och utmaningar och människor som hittat lösningar! Ett tips är att välja ut delar 

att jobba med genom att använda klipp- och delningsverktyget. Klippen kan du spara som favoriter 

och använda många gånger. Det är enkelt att göra klipp och skapa mappar om du vill spara många! 

 

15 saker du inte visste om svampar 

Antropocen - människans tidsålder 

Att leva med parasiter 

Bieffekten – hållbar utveckling 

Big Data - våra digitala spår 

Bikes vs Cars – miljö och infrastruktur 

Blodets fantastiska egenskaper 

Cyborger - den elektroniska människan – många exempel, också för vård och omsorg 

Dead donkeys fear no hyenas – landgrabbing 

Den sinnrika origamikoden - inom natur, teknik, medicin, universum 

Gaming the Real World - kan datorspel förändra världen? Hållbar utveckling och samhällsplanering 

Glödlampskonspirationen - baksidan av ständig tillväxt Hållbar utveckling, planerat åldrande 

Hållbar konsumtion - Global share 

I genetikens namn - de farliga myterna 

Imorgon Hållbar utveckling och lösningar för jordens överlevnad  

In i vårt psyke – serie i 3 delar: Känsloliv, Medvetande, Brutna själar 

Inequality for All Ekonomiska klyftor och samhällsekonomi 

Kvantmekanismens hemligheter - Einsteins mardröm 

Kvantmekanismens hemligheter - Varde liv 

Lön utan jobb Samhällsekonomi, privatekonomi och medborgarlön 

Magen - vår andra hjärna 

Månen - vår mäktiga tvillingplanet 

Människan sedd inifrån BBC-serie i fyra delar om kroppen 

Oceans livet i haven och miljöhot, filmat på 50 platser i världen 

Plastic Paradise - det stora sopområdet i Stilla Havet 

Spännande Vetenskap - Uppfattningsförmåga, balanssinne och hörsel 

Stamcellsrevolutionen 

Världens byggstenar Serie i 3 delar: Upptäckten av grundämnena, 

Grundämnenas ordning, Grundämnenas utveckling – att släppa lös 

kraften 
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https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1924-%201
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2131-%201
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https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2008-%201
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