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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta utvecklingsarbete var att skapa ett intresse, en motivation och nyfiken för 
biologin och matspjälkningen hos elever i årkurs 2-3 där eleverna på självständigt, roligt, 
varierande och lustfullt sätt kan skapa sig och utveckla kunskaper om matspjälkningen. 
Materialet består av en elevbok om matspjälkning i form av en faktasaga, bilder, frågor och 
praktiska övningar. Materialet innehåller dessutom en lärarhandledning med instruktioner 
till läroboken, mål från läroplanen samt svar till frågorna. Framtagningen av detta material 
har gjorts med hjälp av intervjuer och forskning i området. Materialet har fått har testats i en 
årkurs 2 och en intervju med eleverna. Resultatet visade att matspjälkningen väcker ett 
intresse hos eleverna om den är på en anpassad nivå.  

Nyckelord: Matspjälkning, Lgr11, självständigt arbeta, utvecklingsarbete, forskning, biologi  

  



   

  

ABSTRACT 

The purpose of this report was to create a teaching material aimed at teaching students in 
second and third grade the basics of the digestive system in a fun and relaxed manner. The 
teaching material contains a booklet with facts, pictures, follow up questions as well as 
exercises for the students to work with, either individually or in class. In addition, there are 
instructions for the teacher with information about the booklet, the objectives of the lesson, 
and the key for the questions and exercises. This work builds on interviews and previous 
research and the teaching material was tested on second grade students and subsequently 
followed up by interviews.  

The findings of the study shows that the teaching material became successful only when 
adapted to a level comprehensible for the student.  

Keywords: digistive, Lgr11, independent work, development, research, biology.  
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1 INLEDNING   

Människor har en inbyggd förmåga att ställa frågor till andra och oss själva om saker som 
kan verka osäkra eller spännande för oss. Vart maten tar vägen när vi stoppar den i munnen 
kan vara en av dessa frågor. Matspjälkningen är ett intressant område inom biologin som alla 
kan relatera till och redan små barn kan skapa sig en uppfattning om hur matspjälkningen 
fungerar i kroppen. Genom att ta del av det som finns i vår vardag ger det oss något att 
koppla till och en grund att stå på. Människan har matspjälkningen i sin egen kropp och vad 
kan inte var mer intressant än lära sig hur den fungerar och vad det är som händer med 
maten när vi äter. En så enkel fråga kan starta upp ett lärande där kunskaper kan utvecklas 
och man kan få använda sina kunskaper i ett samanhang för att bygga en ännu större 
förståelse för den. Vi såg ett tillfälle att skapa ett undervisningsmaterial som på ett roligt och 
lärorikt sätt tar upp och visar eleverna i de lägre åldrarna hur matspjälkningsystemet 
fungerar på en grundläggande nivå.  Syfte med att utforma materialet i form av en faktasaga 
med bilder var att eleverna skulle få möjlighet få att utveckla sin faktainlärning redan i tidig 
ålder på ett roligt sätt. Detta material kan ses som förberedelse och en grund till utveckling av 
faktakunskapsinlärning och en grund till hur matspjälkningen fungerar. Vi ville även skapa 
en trygghet hos lärare som kan uppleva ett hinder med att planera en rolig och lärorik 
undervisning för sina elever då det ofta inte finns något konkret material för just 
matspjälkningen.  

Genom att ha tillgång till ett material i denna form skapas en lust till lärande, en motivation 
och ett intresse för området redan i tidig ålder men även hos lärare som får ta del av detta 
material. Materialet Pelle och Alf- en faktasaga om matspjälkningen erbjuder elever och 
lärare att träda in i en värd där frågan; Vart tar maten vägen när vi stoppar den i munnen? 
blir besvarad på ett kunskapsrikt och roligt sätt. 

1.1 Syfte  

Syftet med detta utvecklingsarbete var att väcka intresse, motivation och lust för biologin och 
matspjälkningen hos elever i årkurs 2-3, där de genom ett självständigt, roligt, varierande och 
lustfullt sätt kan skapa sig och utveckla kunskaper inom matspjälkningen. 

1.2 Avgränsning  

Biologi är ett stort område som har många intressanta områden arbeta med. För detta 
material har en begräsning och anpassning gjorts för att kunna användas i undervisningen 
för årskurs 2-3. Denna avgränsning har utgått ifrån elevers förmåga att läsa och förstå den 
text som materialet innehåller, då den innehåller en läsförståelse del som tar upp 
grundläggande fakta om matspjälkningen.  
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2 BAKGRUND  

Under vår tid på lärarutbildningen och på den verksamhetförlagda utbildning har vi tagit del 
observationer och undervisningar inom biologin och matspjälkningen. Vi har då upptäckt 
brister och en frustration hos en del verksamma pedagoger. Då material inom området inte 
har funnits tillgängligt för eleverna eller inte varit anpassat för elevernas ålder och 
kunskapsnivå. Pedagogerna får på egen hand leta fram fakta och skapa ett eget material och 
anpassa det till lägre åldrarna då texterna i sig är alldeles för svåra. Resultatet blir att 
eleverna inte förstår och känner sin oengagerade i undervisningen. Det material som vi fick 
ta del av var filmer och faktatexter från webbaserade sidor samt faktaböcker i ämnet.  

En uppfattning skapades snabbt att det pedagogerna saknade var ett färdigt material som var 
anpassat för elevernas nivå som var lätt att arbeta med i helklass och enskilt. Utifrån detta 
har syftet med att göra ett utvecklingsprojekt inom biologin med fokus på matspjälkningen 
växt fram. Ett material som är anpassat för elever i lägre åldrar och som även går att variera 
beroende på om man vill arbete i helklass eller låta eleverna arbeta enskilt med det.   

2.1 Vad säger litteratur och tidigare forskning om 

naturvetenskapundervisning och biologi? 

Harlen (2009) skriver att redan i tidig ålder har många barn byggt upp vad de anser om 
ämnena i skolan och speciellt naturvetenskapliga ämnen. Många elever upplever ämnena 
som svåra och ointressanta. Författaren skriver att många av dessa attityder till 
naturvetenskap har sin grund i att många elever inte har kommit i kontakt med dem förrän i 
högre årskurser. Om eleverna har en negativ inställning till ämnet kommer deras 
presentationsförmåga och resultat försämras. Harlen påpekar att pedagoget redan i 
lågstadiet måste fånga upp eleverna och försöka få dem intresserade och nyfikna på ämnen 
och bygga upp en lust till ett fortsatt lärande. Författaren skriver att om ingen förändring 
sker kommer denna attityd att finnas kvar och de problem som i sin tur uppstår när eleverna 
sedan börjar högstadiet och måste fördjupa sig i ämnet för att nå målen som läroplanen tar 
upp. Harlen jämför naturvetenskap med andra ämnen som undervisas i skolan. Författaren 
menar att de färdigheter och inställningar som eleverna tar till sig naturvetenskapliga ämnen 
är dem samma som de skulle ta till sig i något av de andra ämnena.  

Harlen (2009) skriver också att genom att undervisa i naturvetenskapliga ämnen öppnar det 
upp möjligheter för elever att bygga upp en förmåga att förstå den värld de lever och hur 
deras kropp fungerar. Författaren påpekar att man måste vara medveten om att för att 
eleverna ska bygga upp denna kunskapsförmåga måste man som pedagog se till att ge 
eleverna de begrepp och verktyg som eleverna behöver för att skapa sig en förståelse för de 
som undervisas i skolan. De måste få möjligheten att pröva sig fram med hjälp av olika 
metoder både praktiska och teoretiska. Detta menar författaren är ett sätt att förbereda 
eleverna för kommande situationer i livet då de behöver kunskap för att lösa problem och 
fatta egna beslut som rör deras liv. Harlen påpekar hur viktigt det är att eleverna får 
undervisning i naturvetenskap. Författaren menar att det är lika viktigt som att lära sig 
skriva, läsa och räkna. Detta menar han är för att den värld och det samhälle elever växer upp 
i är ständigt i en utveckling av teknik och andra områden som rör mäniskan. I och med det 
anser författaren att det är viktigt för den framtida generationen att ta del av de 
naturvetenskapliga ämnena och kunna fatta beslut och lösa problem som de kan stöta på. För 
att de ska kunna göra det så måste skolan se till att de har en stadig grund av kunskaper och 
erfarenheter. Författaren skriver att det blir positiva effekter av undervisning i 
naturvetenskapliga ämnen då de ger eleverna möjligheten att ta till sig nya begrepp samt 
tillfällen att pröva sig fram till olika resultat och förklaringar av olika områden. 
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En artikel som publicerats av forskning.se (2012) om elevers attityder till naturvetenskapliga 
ämnen, visar att barn i många fall inte kommer i kontakt med naturvetenskapliga ämnen 
förrän de börjar i högstadiet. I de tidigare åldrarnas undervisning tar naturvetenskapliga 
ämnen inte lika stor plats som de övriga ämnena, vilket leder till att eleverna inte kommer i 
kontakt med dessa ämnen och därmed inte skapar något intresse för dem, vilket leder till att 
det uppstår negativa attityder till ämnet. Eftersom man inte arbetar tillräckligt mycket med 
biologin och de andra naturvetenskapliga ämnena gör det att eleverna uppfattar det som 
något som inte är relevant för deras utbildning eller fortsatta lärande i skolan.  

En studie som har gjorts under 2000-talet, då intresset för de naturvetenskapliga ämnena 
visar att eleverna inte har ett ointresse för ämnen utan det är själva innehållet i 
undervisningen som gör att eleverna inte bygger upp någon lust till att lära eller ett intresse 
för ämnet. Studier gjorda med yngre barn visar att det finns ett intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena, då forskarna menar att detta är mer av ett spontant intresse och 
en nyfikenhet för ämnen i skolan och att det skiljer sig från de intressen som finns hos äldre 
barn. Genom dessa studier så ger man rådet att se över sin undervisning och anpassa det 
efter den elevgrupp man har. Det är pedagogernas ansvar att se till att de tar in kunskaper 
och kan erbjuda sina elever en bra undervisning där innehållet är intressant och relevant 
men också anpassat till elevernas ålder (forskning.se 2012). Elfström, Nilsson, Sterner & 
Wehner-Godée (2011) skriver om ROSE-projektet som visar att elever har ett intresse för 
naturvetenskapliga ämnen, speciellt när det kommer till deras egen kropp, hälsan och 
omvärld. Det ger eleverna något som de kan relatera till menar författarana och något som 
eleverna redan har byggt upp en uppfattning och kunskap om. Elfström m.fl. påpekar att 
många pedagoger, speciellt för de tidigare åldrarna, saknar kompetens inom naturvetenskap 
och har därför svårt att planera en undervisning kring dessa ämnen. De är inte medvetna om 
att deras vardagserfarenheter är kopplade till dessa ämnen som de in sin tur skulle kunna 
använda i sin undervisning på ett bra sätt. Författarana skriver även att om man vill skapa en 
miljö för barnen där det finns möjlighet att utforska naturvetenskapen så måste man som 
pedagog se till att de verktyg som barnen behöver finns på verksamheten, som till exempel 
läroböcker och praktiska material till att experimentera och utforska med. Författaren menar 
att för naturvetenskapsundervisningen ska bli intressant för eleverna så måste man som 
pedagog se till att undervisningen blir tillgänglig och att material finns för att eleverna ska 
känna motivation och en lust till att lära sig mer om området. Sjöberg (2009) skriver hur en 
lärare ska vara inom sitt ämne och han menar att en bra lärare som vet vad den pratar om 
kan använda sig av olika metoder och redskap för att göra undervisningen meningsfull för 
eleverna. Genom att använda sig av olika material, bilder, exempel som eleverna gillar och 
kan relatera till ger läraren undervisningen en betydelse för eleverna. Författaren skriver 
vidare att eleverna ska få möjlighet att vara en del av skolans undervisning olika ämnen och 
även de naturvetenskapliga.  

Språket är en viktig del i att förstå naturvetenskapliga begrepp. I undervisningen är det 
viktigt att man som pedagog förklarar de olika begreppen som ingår i området man arbetar 
med. Det har även visat sig att repetition av begrepp i ett sammanhang ger goda resultat för 
att eleverna i sin tur tar in det och skapar sig en förståelse för det. Med repetition och en 
tydlig kontext kan eleverna på så sätt lättare komma ihåg vad de har arbetat med och 
kunskap kan formas och användas vid ett annat tillfälle skriver Elfström m.fl. (2011). 
Matspjäplkningsystemet kan förklaras på många olika sätt beroende på vilken åldersgrupp 
man undervisar i och det kan ofta bli väldigt rörigt att hänga med i undervisningen om man 
använder sig av en för avancerad nivå men just denna form av undervisning är en del av 
skolan och bidrar även till ett biologiskt tänkande vilket är en bra kunskap att ha i en så tidig 
ålder som möjligt skriver Andersson (2008). Författaren menar att man ska börja med 
grunderna i början och sedan lägga till de mer avancerade begreppen och systemen som finns 
i kroppen för att eleverna sedan ska kunna koppla ihop dem i en helhet och få en grund att 
bygga vidare på under skoltiden. 
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Biologin är något som hela tiden utvecklas och breddas inom sina många områden. Genom 
att ha kunskap om dessa områden kan man även ta del av olika forskningar inom människan 
och olika sjukdomar samt hur vår kropp blir till. (Sjöberg 2010).  

Granklint Enochson (2008) skriver om en rapport av Rowland (2004) där en undersökning 
gjordes i England på en grupp tioåringar om deras uppfattning om matspjälkningen och dess 
organ. Det resultat som kom fram då var att ingen av eleverna hade några kunskaper alls om 
hur nedbrytningen av födan i kroppen gick till eller att det fanns. En del av eleverna förstod 
inte heller att analöppningen var en del av matspjälkningsorganet. Granklint Enochson 
skriver att i denna rapport framgår det att läraren fick förklara för eleverna att maten måste 
brytas ner i mindre delar för att kroppen i sin tur kan ta upp den näring som finns i den. I 
denna rapport som Granklint Enochson har skrivit tas det upp att elever i årkurs 3, 6 och 9 
inte riktigt hade någon större kunskap om organen i vår kropp och att det var fler organ än 
magsäcken som hörde till matspjälkningssystemet. Eleverna hade också svårigheter med att 
förstå hur andra system kan kopplas samman med matspjälkningssystemet.  

 

2.2 Vad säger styrdokumenten? 

Det undervisningsmaterial som vi har tagit fram har sin grund i Lgr11 centrala innehåll och 
kursplan för årskurs 1-3. Nedan kommer en sammanfattning av de delar som materialet 
berör inom läroplanen för biologi. Denna sammanfattning finns även med i den tillhörande 
lärarhandledning där lärare på ett enkelt sätt kan ta del av det som materialet berör för att 
uppnå kunskapsmålen inom biologi.  

Naturvetenskapen har sin grund i människans nyfiken och vilja att veta om mer sig själv och 
sin omvärld. Genom att eleverna får ta del av undervisningen i skolan skapas möjligheter till 
att utveckla kunskaper om människan och hur vi påverkar vårt sätt att leva och hur vi kan 
bidra till en hållbar utveckling. Syftet med biologiundervisning är att eleverna ska få 
möjlighet att utveckla sina kunskaper om ämnet och hur natur och människan hänger ihop 
och fungerar på ett sätt som väcker elevers nyfikenhet och intresse till fortsatt lärande inom 
biologin. I undervisningen ska eleverna få svar på de frågor och funderingar som kan komma 
upp i olika situationer.  

Genom undervisningen i biologi ska eleverna få möjlighet att utveckla sina förmågor och 
kunskaper genom att kommunicera och ta del av den information som ges kring området. 
Eleverna ska få göra olika övningar kring området för att få en bredare kunskap hur det 
fungerar och även skapa sig en begreppsbildning som finns inom biologin, då de med hjälp av 
begreppen kan beskriva och förklara det som området berör kring människokroppen och 
dess omgivning. Undervisningen ska göra att eleven utvecklar sitt sätt att tolka, diskutera, 
skriva texter och rita där naturvetenskap är i fokus.  

Eleverna ska i sin tur kunna använda sina kunskaper de får inom biologin för att kunna tolka, 
samtala och ställa frågor på den information de får ta del av som rör hälsa. De ska även 
kunna göra olika övningar som rör biologin samt kunna använda de tillhörande begrepp som 
är relevanta för området som de arbetar med så att de kan förklara och beskriva hur vår 
kropp fungerar och hur det hör ihop med den natur och det samhälle vi lever i.  

I det centrala innehållet i läroplanen tar man upp inom kropp och hälsa att eleverna ska lära 
sig hur viktigt det är med att ta hand om sin kropp och att skapa relationer, men de ska även 
kunna benämna kroppens delar samt deras funktion.  
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I undervisningen ska eleverna göra enkla naturvetenskapliga undersökningar samt 
dokumentera dessa genom att skriva och rita eller någon annan uttrycksform.     

(Utbildningsdepartementet 2011)  

3 GENOMFÖRANDE 

Nedan kommer en beskrivning av arbetet med att ta fram elevboken och lärarhandledningen, 
hur valet av fakta till rapporten och till materialet gått till. Det går även att läsa om idén med 
arbetet samt ta del av intervjuer med verksamma lärare. En beskrivning av en genomfört test 
av materialet och en intervju med eleverna som deltog i testet. Denna del avslutas med en 
förklaring av hur materialet och lärarhandledningen är strukturerad.  

3.1 Metodologi  

I valet av metod har vi utgått från en så kallad kvalitativ undersökning. Stukát (2005) 
beskriver att man utgår från ett mer öppet arbetssätt vid intervjuer och observationer då man 
inte håller sig inom en bestämd ram utan man tar vara på det situationerna erbjuder och 
bygger sedan vidare på det för att få ut så mycket som möjligt i sitt undersökande.   

En litteratursökning i relevant litteratur och tidigare forskning har blivit en utgångspunkt i 
utvecklingsprojektet och framtagandet av elevboken och lärarhandledning. Detta gjordes för 
att skapa en bra grund till att arbeta fram ett så lärorikt undervisningsmaterial som möjligt. 
Stukát (2005) beskriver att en litteratursökning är ett sätt för forskaren att samla på sig 
kunskaper och få upp ögonen för vad som finns och vad som inte finns i det område man valt 
att fokuserat på. Författaren menar att detta kan kopplas samman med de tankar och 
erfarenheter man hade innan arbetets börjat och göra att förklaringen av syfte blir tydligare 
och bättre.  

3.2  Faktainsamling  

Stukát (2005) skriver att faktainsamling är den viktigaste delen i ett examensarbete då man 
har ett valt ett intressant område att arbeta med och då är det därmed bra att bygga upp en 
grund som man i sin tur kan koppla till sitt syfte och utveckla ytterligare. Genom 
litteraturstudier från kurslitteratur, bibliotek, styrdokument, webbaserade publikationer, 
artiklar och rapporter om forskning kring naturvetenskap och matspjälkningen har vi utgått 
och sammanställt vårt arbete. Genom den litteratur och forskning som vi har hittat kunde vi 
motivera och besvara vårt syfte och bakgrund i utvecklingsarbetet på bästa möjliga sätt.   

3.3 Faktainsamlingen för undervisningsmaterialet 

För att skapa detta undervisningsmaterial om matspjälkningen så har studier gjorts i relevant 
fakta från litteratur, lärobok för högstadiet samt webbaserade källor. Dessa fakta har sedan 
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arbetats om i materialet så att den är förenklad och tar upp det mest grundläggande om 
matspjälkningen och dess funktion i vår kropp. Detta för att anpassas till målgruppen. 

3.4 Fakta om matspjälkningen  

Här kommer en sammanfattning av de fakta som var grunden till undervisningsmaterial.  

Din kropp får bränsle till alla dina celler när du äter och dricker. Utan mat får du inte i dig 
några näringsämnen (vitaminer) och då skulle du inte kunna leva. I världen finns det 500 
miljoner människor som svälter och är undernärda. Man kan då prata om undernäring och 
felnäring. Undernäring betyder att man får för lite mat i sig, alltså inte får i sig 
näringsämnena som är viktiga för att överleva. Felnäring betyder att man äter fel mat, som 
saknar viktiga beståndsdelar som proteiner, vitaminer eller mineralämnen. Dåliga matvanor 
kan leda till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det sägs att det är minst 30% av alla 
cancerfall i Sverige beror på dåliga matvanor. (Andréasson, Bodenson, Gedda, Johansson, 
Zachrisson 1995) 

Vad är bra mat? 

Energin kommer från kolhydrater (socker och stärkelse), fett och protein. Proteinet kan man 
säga är till viss del en energi, men används först och främst som byggnadsmaterial. Viktiga 
livsmedel för kroppen är dessutom vatten, salter (mineralämnen) och vitaminer. Bra mat ska 
innehålla lagom mycket av alla dessa näringsämnen och även vara rik på fibrer som är viktiga 
för tarmarnas arbete. Matcirkeln är en bra hjälp att använda sig av för att tänka ut vad man 
bör äta så det blir någorlunda rätt. (Andréasson. m.fl. 1995)  

För att alla de livsviktiga näringsämnena ska komma ut till kroppens alla celler så krävs ett 
samarbete mellan flera organ. Maten måste sönderdelas så att näringsämnena kan tas upp av 
blodet och sedan transporteras vidare ut i koppen. Detta system kallas för matspjälkningen. 
Det börjar i munnen där tänderna får sönderdela maten mekaniskt. Det blir en kemisk 
nedbrytning som sker i matspjälkningskanalen. Transporten med näringsämnena som ska ut 
till cellerna sker via blodomloppet. (Andréasson m.fl. 1995) 

Med matspjälkning menar man att maten sönderdelas (spjälkas) på kemisk väg. Ämnena 
stärkelse, fett och protein som finns i maten består av stora molekyler som måste brytas ner 
till mindre delar för att kroppens celler ska kunna använda dem. Stärkelsen måste brytas ner 
till druvsocker, fetter till glycerol och fettsyror, som kan tas upp som små droppar, samt 
proteiner till aminosyror. (Andréasson m.fl. 1995) 

Munhålan  

Matspjälkningsorganet börjar i munhålan. I munhålan finns tänder, tunga och spottkörtlar 
som producerar saliv. Tänderna tuggar sönder maten i mindre bitar samtidigt som tungan 
ser till att fördela maten i munnen så att det blir lättare för oss att tugga samt blandar den 
söndertuggade maten med salivet.  Salivet innehåller ett enzym som heter amylas som ser till 
att påbörja spjälkningen av maten vi äter. Förutom enzymen så innehåller även salivet slem 
som gör att maten får en bra konsistens för att sväljas. När maten är söndertuggade och är i 
något flytande konsistens pressar tungan maten bakåt mot svalget. (Nystrand & Sahlqvist 
1999)  

Svalget  

Svalget tillhör matspjälkningsorganet och är även en del av luftvägen. När tungan pressar 
födan mot svalget uppstår det en sväljreflex, betyder att den mjuka gommen i munhålan lyfts 
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upp och stänger till nässvalget och samtidigt fälls luftstrupslocket över luftstrupen. 
Musklerna i svalget dras samman och trycker ner födan i matstrupen och under denna 
process står andningen stilla en kort stund. (Brinkman 1987)  

Matstrupen  

Matstrupen är ett rör som är 250-300 mm långt som börjar vid svalget och slutar vid 
magsäcken. Matstrupens övre del är uppbyggd av skelettmuskulatur medan resten av stupen 
består av glatt muskulatur och slemhinnan i matstrupen har veck längst sidorna. Födan som 
kommer in i matstrupen rör sig neråt genom nedåtriktade muskelrörelser som kallas för 
peristaltiska rörelser. (Brinkman 1987)  

Magsäcken  

Magsäcken har en volym på 1-1,5 liter. Födan kommer in genom den övre magmunnen. 
Magsäcken är väldigt töjbar och är byggd av en glatt muskulatur, magens slemhinna har veck 
och många körtlar. I magsäcken finns det även magsaft som består utav slem, saltsyra och 
enzymer. Pepsinogen som i sin tur omvandlas till pepsin är en del av de enzymer som finns, 
dess uppgift är att bryta ner proteiner i maten. Saltsyran ser till att döda alla bakterier som 
har följt med maten ner i magsäcken. Magsaften kommer ifrån körtlarna i magens 
slemshinnan som finns i magsäcken. Genom magsäcken rörelser blandas maten med 
magsaften och omvandlas till en flytande form.  Dessa rörelser ser även till att föra maten 
neråt mot den andra öppningen i magsäcken som kallas för den nedre magmunnen. Denna 
mun har en stark ringmuskel som ser till att lagom stora portioner kommer ut ur magsäcken 
och vidare till tolvfingertarmen. Det tar normalt fyra timmar för magsäcken att tömma sitt 
innehåll. Beroende på födans innehåll kan denna tid variera. (Nystrand & Sahlqvist 1999) 

Bukspottskörteln 

Bukspottskörteln är ett organ som är livsviktigt för oss som ligger alldeles bakom magsäcken. 
Det väger ungefär 100 gram och är cirka 15 centimeter långt och består av två typer av 
körtelvävnad. Den ena typen av körtelvävnad är exokrina som är typen som producerar 
ungefär 1 liter bukspott om dagen. Bukspottet avges till tunntarmen. I den andra 
vävnadstypen bildas hormonerna insulin och glukagon som är ett insulin som avges direkt i 
blodet. Bukspotten delar sig i bukspottskörtelgången som delar sig i två grenar i mitten av 
organet där grenarna mynnar i tolvfingertarmen. I tolvfingertarmen bryts fetter, proteiner 
och kolhydrater ner av enzymerna som finns i bukspotten. I körtelcellerna som finns i 
bukspottskörteln bildas hormonerna insulin och glukagon. Insulin sänker blodsockerhalten 
och glukagon stimulerar nybildning av glukos som ökar blodsockerhalten. (Höök-Skärhamn 
2009) 

Lever och gallblåsa 

Hos en vuxen människa väger levern ungefär 1,5 kilo. Portådern och leverartären som är två 
stora blodkärl går in i leverns plana baksida genom leverporten, som ligger vid den punkt där 
gallgången går ut ur organet. Leverartären leder syrerikt blod till levervävnaden och 
portådern leder näringsrikt blod från matspjälkningsorganen till levern. Levervener samlar 
upp blodet som kommer från levercellerna och leder det vidare till hjärtats högra sida av 
nedre hålvenen. Gallan bildas i levercellerna och hopas i gallgångarna som sedan förs via 
leverporten till gallgången och vidare till gallblåsan eller direkt till tolvfingertarmen som är 
tunntarmens övre del. Kroppens centrala ämnesomsättningsorgan är levern, som har en rad 
funktioner där den omvandlar, nedbryter och lagrar kolhydrater, proteiner och fettämnen. 
Den avgiftar kroppen och till sist så bildar den galla. (Höök-Skärhamn 2009) 

Tarmen  
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Den delvis spjälkade födan förs från magsäcken till tunntarmen som är ungefär 3 meter lång 
och är indelad i tre avsnitt: tolvfingertarmen som är ca 25 centimeter, tomtarmen och 
krumtarmen. Det finns körtelceller i slemhinnan som producerar matspjälkningssafter som 
tillsammans med bukspotten och gallan fullgör de nedbrytningsprocesser som inleddes i 
munhålan och magsäcken. Tunntarmens tarmludd är klätt med cylinderrepitel. Det finns 
bägarceller i tarmludden som tillsammans med körtlar i slemhinnan producerar det sekret 
som behövs för att transportera tarminnehållet. Tunntarmens viktigaste funktion är att bryta 
ner de beståndsdelarna som inte är riktigt spjälkade ännu, och frigöra näringsämnena i födan 
som ska föras ut till blodet. Kolhydrater och protein transporteras direkt till tarmens blodkärl 
och förs därifrån via portådern till levern, där de bearbetas ännu en gång. Däremot så 
absorberas fettet och förs vidare i lymfkärlen. (Höök-Skärhamn 2009) 

Tjocktarmen är ungefär 1,5 meter lång och är indelad i blindtarmen, grovtarmen och 
ändtarmen. Blindtarmen är ett bihang som utgår från blindtarmen och inte uppfyller någon 
speciell funktion. Blindtarmen är i själva verket en så kallad blindsäck, bildad av tjocktarmen 
och som är tjocktarmens första avsnitt. Det finns en klaff vid ett ställe där tunntarmen 
mynnar i tjocktarmen som hindrar maten att rinna baklänges. Födan som är spjälkad och nu 
är halvflytande när den kommer in i tjocktarmen, koncentreras här genom upptag av vatten 
och salter. Enzymer som finns i tjocktarmen, som kommer från de olika bakterierna, bryter 
ner det hittills osmälta beståndsdelarna i födan genom förjäsning och dekomposition. 
Resterna töms ut genom ändtarmen och analöppningen som kallas avföring. (Höök-
Skörhamn 2009) 

3.5 Målgrupp 

Detta undervisningsmaterial riktas till årkurs 2-3. Valet av denna årskurs var att eleverna har 
utvecklat sin läsförmåga samt arbetat med liknade texter tidigare då det är tänkt att eleverna 
på egen hand ska kunna läsa och svara på frågorna som finns i undervisningsmaterialet.  
Materialet kan även användas i lägre åldrar som årskurs 1 och förskoleklass om pedagogen 
önskar.  Materialet går att använda i lägre åldrar då man som pedagog kan använda det som 
en högläsningsbok och låta eleverna besvara frågorna muntligt. Genom detta kan materialet 
anpassas efter elevernas kunskapsnivå, intresse och förutsättningar men även se det som ett 
komplement till annat material som kanske används i undervisningen kring 
matspjälkningen.  

3.6 Vår idé med undervisningsmaterialet och lärarhandledningen.   

Idén med att ta fram en elevbok och en lärarhandledning inom matspjälkningen var att det 
uppfattades finnas en brist på detta område i skolan, både under den egna skoltiden men 
framförallt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Då vi fick ta del av undervisningen 
kring utvecklingsarbetets område. Detta material som har arbetats fram erbjuder elever och 
lärare att lära sig grunderna inom matspjälkningen på ett intresserant men framför allt roligt 
sätt vilket är syftet med vårt arbete. Genom att arbete om fakta i form av en saga och dela upp 
det så varje del av matspjäplkningsystemet har sitt eget kapitel med tillhörande bild, frågor 
och praktiska övningar för att skapa lite variation kring arbete med läroboken. Idén om att 
forma ett material utifrån läroplanen var att många lärare kan känna att det är svårt att 
planera en undervisning där man får med målen från läroplanen på ett sätt som gör 
undervisningen rolig och lärorik för eleverna. Målet var skapa en möjlighet för lärare att få 
tillgång till ett material som är lättillgängligt, anpassat för de yngre åldrarna samt berör de 
mål som läroplanen tar upp inom biologin. 
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3.7 Struktur av elevbok och lärarhandledning  

Genom att ta del av tidigare forskning och litteratur samt material som redan finns och 
rapporter som har skrivits tidigare inom område kunde detta material tas fram. En 
begränsning av omfånget av text på sidorna och texternas innehåll har gjorts för att det passa 
den nivå och den målgrupp som materialet är riktat mot.  

Elevboken riktar sig till eleverna. Elevboken innehåller en enkel och faktauppbyggd saga om 
matspjälkningen där eleverna får följa en pojke som heter Pelle och en liten gubbe som heter 
Alf som berättar för Pelle hur matspjälkningen går till steg för steg. I denna finna tillhörande 
bilder och frågor samt praktiska övningar. 

Lärarhandledningen är riktat till pedagogerna. I lärarhandledningen kan pedagogerna läsa 
en introduktion till hur undervisningsmaterialet är utformat och vilka mål från läroplanen 
som undervisningsmaterialet arbetar mot. I lärarhandledningen finns det tydliga förklaringar 
till övningarna och svar till alla frågor. Denna lärarhandledning har utformats så att allt ska 
vara tydligt och enkelt för pedagogerna att använda sig av som stöd till arbete med 
undervisningsmaterialet. 

Elevbokens struktur 

 Introduktion: Här ges en introduktion till läroboken och vad den handlar om.  

 Sidförklaringar: Detta material är uppbyggt på det vis att i början är det som en 
liten saga där man får träffa huvudpersonerna. Sedan kommer en kort beskrivning av 
begreppet matspjälkning. Vi har sedan gjort ett kapitel om varje del av 
matspjäplkningsystemet så att på varje kapitel av matspjälkningen börjar det med 
rubriken som är varje ”station” och sedan en bild med en sammanhängande faktatext. 
På nästa sida finns det tillhörande frågor som är utformade så att eleverna lätt ska 
kunna hitta dem i texten om det skulle behövas. Till en del kapitel finns det även 
praktiska övningar som man kan välja att göra på egen hand eller i grupp.  

 

Lärarhandledningens struktur   

 Introduktion: Här kan man läsa en beskrivning om hur materialet är upp lagt och 
hur man kan arbeta med det på ett bra sätt med sina elever.  

 Lgr11: Här har finns allt från läroplanen som materialet berör.  

 Sidförklaringar: Denna lärarhandledning har strukturerats så att det som pedagog 
ska vara lätt att hitta vad varje sida kommer att handla om, svaren på frågorna och 
även tips på hur du som pedagog kan lägga upp de praktiska övningarna. Det står 
även vad eleverna kommer att få träna och utveckla på varje sida så att man som 
pedagog lätt kan lägga upp sin undervisning och även anpassa det till eleverna om det 
skulle behövas och även de mål som läroplanen tar upp i biologi.  

3.8 Intervjuer med verksamma pedagoger  

Det har genomförts intervjuer med verksamma pedagoger som undervisar i ämnen biologi. 
Två av lärarna arbetar i årskurs 1-2 och den tredje för högstadiet. Intervjun innehöll 10 frågor 
som fokuserades på vad de verksamma pedagogerna ansåg om det material som redan fanns 
på skolan, hur de använder det och vad som de anser saknas i undervisningen. Frågorna 
grundades sig också på vad man redan i tidiga årskurser kan börja arbeta med för att de ska 
få en grund att bygga vidare på resten av skoltiden, i arbetet och kunskapsutvecklandet kring 
matspjälkningen.  
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Intervjuer gjordes för att skapa en uppfattning om vad verksamma pedagoger ansåg om det 
material som fanns och vad som saknas. Detta för att få möjlighet att ta fram ett material som 
täcker det som i nuläget saknas i undervisningen. Stukat (2005) beskriver olika typer av 
intervjumetoder, den som genomfördes är det som Stukat kallar för ostrukturerad intervju. 
Då det finns ett bestämt ämne och en rad med strukturerade frågor som man utgår ifrån men 
sedan bygger vidare på när tillfällen erbjuds för att få ut så mycket som möjligt av 
intervjutillfället. Detta för att få ut så mycket som av de intervjuer som gjorts och skapa en 
bra uppfattning om vad lärarna saknar samt hur man kan arbeta fram ett material som 
uppfyller deras önskningar. Genom intervjuerna blev det möjligt att skapa sig en 
verklighetsuppfattning av hur undervisningen om matspjälkningen i praktiken upplevs av 
verksamma pedagoger och jämföra svaren med den litteratur som tagits fram till detta 
utvecklingsarbete.  

3.9 Prövning av material och intervju med elever i årkurs 2 

I arbetet kring materialet har en provning av materialet gjorts i en årkurs 2. Detta för att 
kunna se om materialet får den respons som man hoppats på och om det uppfyller det mål 
som har lagt upp för materialet. I Lgr11 (Utbildningsdepartementet 2011) står det att 
eleverna ska få möjlighet att lära känna hur faktatexter är uppbygga och ta del av dess 
innehåll. Valet blev därför att prova materialet när det var klart med elever i årkurs 2, då 
denna årkurs läsförmåga har utvecklats relativt mycket och de har under tidigare tillfällen 
arbetat med faktatexter så de känner igen upplägget av denna form av text.    

Målet med denna prövning var att få veta om texterna och frågorna var på rätt nivå för den 
årskursen och om det skulle behövas göra eventuella ändringar. Prövningens syfte var även 
om materialets struktur kunde skapa ett större intresse hos eleverna kring arbete. Det gjordes 
också en kortare intervju med eleverna som hade provat materialet för att få mer feedback på 
vad de ansåg om materialet och även om nivån passade eleverna. Detta för att på bästa 
möjliga sätt kunna anpassa materialet till deras nivå. Att intervjua barn för detta syfte är 
något som Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) skriver om. Intervjuerna hjälper 
pedagogerna att förstå hur barn uppfattar saker och ting samt även förbättrar pedagogens 
planering för kommande verksamheter och sin pedagogiska roll. 

4 RESULTAT AV INTERVJUER MED VERKSAMMA 

PEDAGOGER  

Nedan kommer en sammanställning av svaren från intervjuerna som genomfördes med 
verksamma pedagoger. Pedagogerna som blev intervjuade är bekanta och har oberoende av 
varandra svarat på frågorna. Pedagogerna som har deltagit i intervjuerna arbetar i olika 
klasser på skolområdet, två av pedagogerna arbetade i var sin årkurs 1-2 och den tredje på 
högstadiet. Dessa pedagoger har även olika ämneskunskaper och lärarutbildningar. 
Intervjuerna genomfördes en i taget och det gjordes en inspelning av den för att den skulle 
flyta på och få ut så mycket som möjligt av tillfällena.  

1. Finns det bra och lättillgängligt material på skolan?  
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De verksamma pedagogerna har delade uppfattningar om materialet som finns på deras 
avdelningar. En del uppfattar att det inte finns bra och lättillgängligt material som passar in i 
deras form av undervisningen medan andra är relativt nöjda med sitt material och påpekar 
även att det är upp till var och en som pedagog vilket av materialet man väljer att använda 
och beställa hem då skolan har det bra ekonomiskt ställt.  

2. Vad använder ni er av för materiel i er undervisning kring matspjälkningen? 

Det material som används på de olika avdelningarna är en biologibok som är anpassad för 
högstadiet. I denna bok finns faktatexter med tillhörande frågor till. Pedagogen som 
använder sig av denna bok är nöjd eftersom den ger eleverna möjlighet att hänga med i 
undervisningen även om eleven skulle vara borta från lektionerna.  

I de lägre åldrarna är man mer varierad i sin undervisning kring matspjälkningen då man 
använder sig utav filmklipp på matspjälkningssystemet, faktatexter, läroböcker, 
kroppsfigurer och datorer när det gäller arbeta om matspjälkningen. De använder sig av så 
kallat multimodalt lärande då det varierar olika former av kunskapsinlärning. 

3. Hur använder ni det? 

De använder sitt material på olika sätt beroende på vilken avdelningen man är på och vilket 
material man använder. Men undervisningsupplägget är någorlunda lika på de olika 
avdelningarna. De börjar med en introduktion av området, ser ett filmklipp, använder tavlan 
för att skriva upp viktig fakta som man diskuterar i klassen samt läser faktatexter och svarar 
på frågor som hör till området.  

De på högstadiet använder sin lärobok som eleverna kan arbeta mer självständigt i under 
undervisningstiden samt hemma om de inte skulle vara närvarande vid lektionen.  

På lågstadiet använder man sig av filmer om matspjälkningen, fakta som pedagogerna har 
tagit fram från näten och letat i böcker. De använder sig också av människodocka som visar 
alla delarna i kroppen.  

4. Täcker materialet det som Lgr 11 tar upp? 

På alla avdelningar anser man att det material som man arbetar med kring matspjälkningen 
täcker det som Lgr11 tar upp i biologin men att det i Lgr11 är något otydligt i exakt vad som 
man ska ta upp kring just detta område. Vilket gör att man som pedagog kan känna att man 
får gissa sig fram när man ska planera sin undervisning och vad som ska vara med.  

5. Är materialet anpassat för eleverna? 

Det filmer, faktatexter och övningar som de verksamma pedagogerna använder sig av är 
anpassat efter elevernas ålder och kunskapsnivå. Filmerna är det som pedagogerna anser är 
anpassade på bästa sätt för de yngre eleverna och tar upp väldigt bra och lätt information om 
matspjälkningen.  

Dock har det filmer och texter som man har försökt anpassa för de yngre åldrarna ändå varit 
på en för hög nivå för att eleverna på egen hand ska kunna läsa och arbeta med området.  

6. Är ni nöjda med materialet?  

Här är pedagogerna inte riktigt eniga om det material som används inom området. En del är 
nöjda med materialet och anser att det finns mycket som är bra och anpassat för att arbeta 
med i lägre åldrar och att det hela tiden kommer nytt. Medan andra är mindre nöjda och vill 
att det ska finnas tillgång till ett bättre och mer anpassat material som eleverna anser är på 
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deras nivå och är roligt att arbeta med. Eleverna uppskattar även de experiment och övningar 
som pedagogerna lägger in i undervisningen i arbetet kring matspjälkningen.  

Pedagogerna anser dock att i stort så är det material som de använder idag är bra och de är 
nöjda, men de skulle inte ha något emot något nytt material som eventuellt täcker hela 
området som läroplanen tar upp.  

7. Är det något som ni tycker saknas? 

De flesta av pedagogerna anser att det saknas ett material som är färdigt och komplext och 
som man som pedagog inte behöver komplettera med något utan det ska finnas i ett material, 
det vore det bästa och det tror pedagogerna även att eleverna skulle uppskatta. Det skulle 
spara in den tid som pedagogerna ofta måste lägga ner för att leta och göra ett material för 
sin undervisning som är anpassad och täcker det som läroplanen tar upp, tid som i stort sätt 
inte finns i läraryrket.  

8. Är eleverna nöjda med det? 

De verksamma pedagogerna svarade att eleverna är nöjda med materialet som har används. 
Men det kan även bero på att de inte har något att jämföra med.  

Eleverna i de yngre åldrarna anser att filmer, böcker och människodockan och även NTA-
lådan, är bra då det ger dem en varierad undervisning och där de får lära med alla sinnen.  

9. Finns det några önskemål inom detta område? T ex material, 

undervisningssätt osv… 

Pedagogerna skulle uppskatta om det fanns ett material som kan ge dem möjlighet att 
förbättra sin undervisning så att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper ännu mer 
och på ett roligare och mer lärorikt sätt.  

En av pedagogerna anser att NTA-lådor är ett väldigt bra material att arbete med inom 
naturvetenskapliga ämnen eftersom den innehåller olika övningar och en handledning som 
man kan följa. Eleverna uppskattar också NTA-lådor då det finns praktiska övningar som de 
kan genomföra.  

10. Vad anser ni att man bör arbeta med i de längre åldrarna när det kommer 

till kroppen och matspjälkningen? 

Pedagogerna anser att man bör besvara elevernas frågor kring matspjälkningen och ge svar 
på vad de vill veta. Visa på ett enkelt sätt vart maten tar vägen i kroppen, för att de ska ta till 
sig kunskapen på bästa sätt. Man ska i tidig ålder ta upp det mest grundläggande inom 
matspjälkningen så att eleverna har en grund att bygga vidare på sen när de börjar i en ny 
årskurs och ska fortsätta med biologin och matspjälkningen.  

4.1 Resultat av prövning och intervju med elever i årkurs 2 av 

undervisningsmaterial. 

Genomförandet av prövningen gick till så att eleverna fick en förklaring till att det arbetats 
fram en elevbok om matspjälkningen och att den innehöll bilder, text och frågor. Efter att 
eleverna har fått tagit del av elevboken och fått instruktioner kunde de börja med boken. 
Efter prövningen ställdes ett par frågor till eleverna vad de ansåg om materialet. De frågor 
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som ställdes var: Var något svår? Vad tycker du om utseendet av elevboken? Vad det något 
som du tyckte var bra? 

Resultatet av prövningen och intervjuerna blev att materialet i sin helhet fick en positiv 
feedback då eleverna tyckte det var roligt att de kunde läsa på egen hand samt att den var 
utformad som en saga med tillhörande bilder. Prövningen visade även att texterna var för 
avancerade för de årkurserna som valts. Texterna innehöll en del svåra och långa ord som t 
ex bukspottskörtel, matspjälkning och struphuvud. Namnen på figurerna var annorlunda och 
svåra att relatera till. Materialet var för stort för att arbetas med under endast ett pass ansåg 
eleverna. Därmed svårt att hålla intresse och motivationen uppe under hela tiden som de 
arbetade med den. De tillhörande frågorna var svårformulerade för denna årskurs. Eleverna 
ansåg att det skulle finnas fler bilder med i materialet få att texten kunde delas upp bättre.  

Med brist på tid så fanns ingen möjlighet att prova materialet i en årkurs 3. Med hjälp från 
handledare som tagit del av materialet kunde vi få svar på om materialet var anpassat för en 
årskurs 3. Svaren blev att de ansåg att materialet skulle vara för svårt även för en årkurs 3.  

Efter denna prövning och elevintervjuer har ett omarbete av materialet gjorts. Texterna har 
förenklats ytterligare och förkortats. Det har även kommit till fler bilder för att minska 
texterna på sidorna. Detta har gjort att en del frågor har blivit borttagna samt de som är kvar 
har blivit förenklade. Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) förklarar på ett bra sätt vad 
som menas med att anpassa sin undervisning. De menar att en anpassad undervisning är då 
man som pedagog har förstått vad eleverna kan sedan tidigare samt deras intresse och 
därefter planerar en undervisning där dessa är involverade i det man ska arbeta med. Genom 
att få möjlighet att ta del av elevernas åsikter kunde dessa ändringar och anpassningar göras 
av materialet så att elevernas intresse och nivå blev bättre. Deras synpunketer blev en stor 
hjälp till att ändra om materialet på en bättre elevnivå.  

5 DISKUSSION  

Syftet med detta utvecklingsarbete var att skapa ett material inom matspjälkningen som är 
anpassat för årskurs 2-3. Genom observationer och deltagande kring undervisningen om 
matspjälkningen blev detta syfte mer som en nödvändighet för skolan anser vi. Genom att 
observera eleverna i arbetet kring området skapades en uppfattning om att eleverna inte 
hade förstått det som läraren hade undervisat om och det var även en brist på motivation och 
intresse i arbetet. Hos lärarna uppfattades en frustration där ett lättillgängligt material inte 
fanns till hands för dem och som kunde beröra de mål som läroplanen tar upp kring biologi.  

I den litteraturstudie som genomfördes i litteratur och forskning, togs det upp hur de 
naturvetenskapliga ämnena kommer i bakgrunden av undervisningen, då lärare inte vet hur 
de ska undervisa i det eller känner sig tillräckligt kunniga kring ämnet. Elfström m.fl. (2011) 
skriver om pedagogers bristande kunskaper och att det är en av orsakerna till att många 
pedagoger drar sig för undervisning i de naturvetenskapiga ämnena. Detta ska inte stoppa en 
lärare från att ge sina elever möjligheten till undervisning i naturvetenskapliga ämnen anser 
vi. Därför skapades ett lättillgängligt undervisningsmaterial som är anpassat för de tidigare 
åldrarna som pedagogerna bara kan ta fram och börja arbeta med utan några större 
förberedelser. Genom detta material kan pedagogerna i lugn och ro sätta sig ner och läsa 
igenom och även relatera till vad de redan kan om matspjälkningen. Detta material kräver 
inte att pedagogen som använder det måste var biologilärare utan alla kan använda det. 
Vilket vi tycker är viktigt. Vi ville att det skulle vara lätt att använda för alla.  
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Forskning.se (2012) skriver om en studie som visar att elevernas attityder till naturvetenskap 
beror på upplägget av undervisningen och inte ämnet i sig. Harlen (2009) tog upp hur elever 
redan i tidig ålder skapade en uppfattning om de naturvetenskapliga ämnen och att det 
upplevs som svårt och inte intressant. Författaren menar också att denna uppfattning följer 
med eleverna under resterande skoltid. Detta kan skapa stora problem för elevernas resultat i 
ämnen hävdar vi och det bör göras en förändring så att denna negativa attityd mot 
naturvetenskap kan ändras. Vi tycker att skolan bör se över hur undervisningen är formad 
redan i de tidigare åldrarna eftersom det är redan där som dessa attityder kan uppstå. 
Författaren gjorde en jämförelse med andra ämnen på påpekar att naturvetenskap inte är så 
olik många andra ämnen i skolan som många kanske uppfattar att den är. Då den innehåller 
läs- och skrivinlärning som i t ex svenskan. Författaren skriver också att undervisningen i 
naturvetenskap skapar möjligheter till att lära sig mer om hur vår värld fungerar och hur vi 
fungerar. 

I detta utvecklingsarbete genomfördes intervjuer med verksamma lärare och genom dessa 
intervjuer kunde en tydligare bild skapas kring hur undervisningen skedde i både låg- och 
högstadiet. Det visade sig vara ett liknande upplägg av lektionerna och detta kan vara en av 
orsakerna till att elever redan i tidig ålder skapar sig en attityd till ämnet anser vi. Om nivån 
på undervisningen är för hög blir det svårare för eleverna att ta till sig kunskapen. Detta kan 
förklarara att elever inte känner något större intresse kring undervisningen i biologi menar 
vi. I intervjuerna framkom det även att lärare i högstadiet ansåg att man bör arbeta med 
matspjälkningen i de lägre åldrarna där man tar upp det mest grundläggande så att eleverna 
an bygga upp en grund som de får en stor hjälp av när de börjar högstadiet. Då en del elever 
måste börja på början när de kommer till högstadiet.  

Det material som redan finns på skolorna anses enligt en del lärare också vara bra men att 
man får plocka ihop själv för att få med allt från läroplanen. Filmer och nta-lådor är det som 
anses vara det bästa materialet inom biologi undervisningen och som även eleverna 
uppskattar. Så visst finns det material som går att använda på skolorna men att det är upp till 
lärarna att välja vad som ska köpas in och vad man vill jobba med. Om det nu finns material 
kanske det inte behövs ett material inom matspjälkningen var frågan som ställdes efter 
denna intervju. Även om de material som fanns inte skapade ett längre intresse hos eleverna 
så kanske det ändå behövs ett material som i detta fall är lättillgängligt för alla. Filmer och 
nta-lådor måste köpas in eller hyras. Detta material finns till hand när lärarna vill arbete med 
det och det krävs inte heller några förberedelser. Det ger även möjligheten till att utveckla ett 
självständigt lärarande hos eleverna.  

Ett material i form av en elevbok som innehåller en faktasaga om matspjälkningen skapades 
för att till en början användas i en årkurs 1-2. Men med textens omfång och innehåll ansågs 
det för avancerat och målgruppen ändrades därmed till 2-3. Detta material fick även 
genomgå en provning där förhoppningen var att nivån var anpassad för denna samt att det 
skulle väcka ett intresse för matspjälkningen. Resultatet blev att materialet fortfarande var på 
en hög nivå för eleverna i årskurs 2 och det var alldeles för mycket text på varje sida för att 
eleverna skulle orka läsa allt. Den nivå som elevboken hade från början gjorde att målet med 
arbetet inte kunde uppfyllas. Detta kan bero på att det borde ha gjorts en studie kring hur 
mycket elever orkar läsa samt hur mycket text de klarar av på varje sida för att förhindra 
detta. Det kan också bero på att eleverna inte är vana vid denna sorts arbete då det krävs att 
de ska läsa själva samt svara på frågor då prövningen skedde på höstterminen. Det kan ha 
försvårat det för dem under denna prövning. Andersson (2008) förklarar att 
matspjälkningen kan förklaras på olika sätt beroende på vilken årkurs man undervisar i men 
om nivån är för hög för eleverna blir undervisningen bara rörig och svårbegriplig för 
eleverna, vilket resultatet visade av vår provning.  

Elevernas synpunkter efter att materialet prövats var att texterna för mastiga och att de 
innehöll ord som var okända samt svåra att uttala vilket i sin tur försvårar flytet i läsningen. 
Detta var något som fanns i bakhuvudet innan prövningen och fick därmed ett svar. Dessa 
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begrepp var alldeles för svåra för eleverna att uttala samt känna igen vilket gör att läsningen 
av texten blir för jobbig och brist på intresse uppstår. En annan synpunkt som inte fanns med 
hos oss var att namnen på personerna i boken inte var verkliga namn och de var även svåra 
att uttala och relatera till. De ursprungliga namnen på personerna var Putte och Filuren. Att 
namnen kunde skapa en sådan störande effekt hos eleverna kom som en överraskning men 
blev därmed en av de ändringar som sedan gjorde i materialet. Eleverna ansåg att vanliga 
namn är bättre att ha än påhittade efterson vanliga namn blir mer verklighetstroget. Eleverna 
kom också med förlaget att ha med fler bilder för att kunna dela upp de sidor som innehöll 
mycket text. Eleverna berättade att om det var mycket text på en sida orkar man inte börja 
läsa. Det blir både lättare och roligare om det är lite text och fler bilder som man kan kolla på 
för att förstå texten bättre.  

Prövningen visade sig få ett motsatt resultat eftersom vi hade hoppats på att materialet skulle 
var lätt för eleverna att arbete med samt väcka ett intresse för matspjälkningen på ett roligt 
sätt. Även om vi fick positiv feedback från eleverna kändes det ändå lite motstridigt att den 
nivå som ursprungligen var på materialet fick ändras. Detta kan även bero på att för oss kan 
denna information var så självklar var maten tar vägen och de olika delarna med för en elev i 
årskurs 2 är begreppet matspjälkning svårt att förstå. Detta bevisar att den forskning och 
litteratur som tagits fram i arbetet kring detta material stämmer, att elever uppfattar 
matspjälkning som något okänd och de inte har kunskaper om hur deras kropp fungerar när 
vi äter vilket i sin tur leder till svårigheter när de kommer upp i de högre åldrarna. Elfström 
m.fl.(2011) trycker på hur viktigt det är med språket i undervisningen även i naturvetenskap. 
Som pedagog är det viktigt att man förklarar och går igenom begrepp som hör till området så 
eleverna skapar sig en förståelse för det. Författarna skriver också att det är viktigt att man 
låter eleverna få repetera och få det i ett sammanhang för att kunna utveckla kunskaper som 
kan användas vid ett annat tillfälle. Genom detta material får eleverna möjligheten att läsa 
sig till området, få hjälp av bilder samt repetera de som har läst genom att svara på frågor och 
även få utföra praktiska övningar för att sätta sin kunskap i ett sammanhang.  

Genom att pröva materialet skapades också en uppfattning om att elever ändå på något sätt 
vill lära sig mer om matspjälkningen och hur kroppen fungerar men att elevbokens nivå 
skapade svårigheter för eleverna att verkligen ta till sig allt som stod i texten samt att tiden 
som utsattes för denna provning hade en avgörande effekt, då eleverna fick sitta under ett 
och samma pass och arbete med detta. Vilket kan påverka intresset och motivation i slutet av 
arbetespasset. Att prova detta material gav även eleverna en positiv effekt då de efter 
materialet ändå hade utvecklat sina kunskaper om matspjälkningen genom att få hjälp med 
läsande, utföra de praktiska övningar samt besvara frågorna. En anpassning gjordes efteråt 
för att erbjuda eleverna möjligheter att ta del av undervisning som är intressant och anpassat 
efter deras nivå vilket också var syftet med detta material. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2008) tog upp hur intervjuer med barn kan hjälpa pedagoger att förbättra sin 
undervisning men även skapa sig en uppfattning om vad eleverna vill ha samt hur de förstår 
olika fenomen. Denna prövning gav oss även svar på de frågor som fanns kring materialets 
upplägg, då svårighetsgraden utgör en stor del av hur eleverna i sin tur bygger upp ett 
intresse samt en lust till att fortsätta lära. Materialet kan ses som en förberedelse för fortsatt 
undervisning kring matspjälkningen och om den grund inte känns intressant eller är på en 
för hög nivå kommer denna attityd som nämns tidigare i rapporten inte förändras. 
Andersson (2008) ger en bra beskrivning på hur man kan väcka ett intresse och en förståelse 
för matspjälkningen i de lägre åldrarna och det är genom att börja med grunden för att sedan 
lägga på en högre nivå om begreppen och systemen för att eleverna sedan ska kunna koppla 
ihop dem till en helhet. Materialet har utformats kring denna beskrivning då delarna i 
matspjälkningssystemet har brutits ner till delar för att sedan i slutet komma till en helhet.  

För att sammanfatta detta utvecklingsarbete har en studie i litteratur och forskning samt 
intervjuer visat att elever redan i tidig ålder känner ett intresse för att ta del av den 
naturvetenskapliga världen och lära sig hur vår kropp fungerar. Den visar även att lärare idag 
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kan känna en viss frustration kring undervisningen om matspjälkningen både i lägre och 
högre åldrar. Genom denna studie växte idén fram att skapa ett material om matspjälkningen 
för de lägre åldrarna så att eleverna kan skapa sig en grund för matspjälkningssystemen men 
också få möjlighet att bygga upp ett intresse och en fortsatt lust till lärande. För att nå syftet 
med vårt arbete fick materialet ändras. Det gav oss möjligheten att lära oss hur elever vill att 
ett material ska vara för att väcka intresse hos dem. Genom att variera på detta sätt som 
elevboken är uppbyggd kan eleverna få chansen att lära på fler sätt och sätta det i ett 
sammanhang vilket kan ha en utvecklande effekt och ge möjligheten till en större förståelse 
vad eleven har läst i boken. För att få ett svar på om vårt utvecklingsarbete blev som vi 
önskade kan vi nu säga ja och med rätt anpassning kan ett intresse för biologi och 
matspjälkningen väckas hos elever i årskurs 2-3.  

Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av de naturvetenskapliga ämnena. Dessa bör satsas 
mer på då den är en del av vår vardag och man som lärare ska inte känna sig osäker på att 
undervisa i det. Naturvetenskap kan alla relatera till då det finns överallt. Matspjälkningen är 
en bra start att belysa i frågan kring hur lätt vi kan relatera till de naturvetenskapliga ämnen 
och den kunskap var och en redan har utan att ha öppnat en bok. Genom detta vill vi skapa 
chansen för lärare och oss själv på ett lätt och roligt sätt ge våra elever möjligheten till en 
undervisning i naturvetenskap som inte behöver kännas varken svår eller komplicerad utan 
ett äventyr där kunskaper och erfarenheter kan utvecklas ytterligare med hjälp av en saga.  

6 VIDARUTVECKLING AV UNDERVISNINGSMATERIALET 

Vi vill inte att bara vi som har arbetat fram detta material ska ha tillgång till det utan vår 
dröm är att andra lärare som känner samma frustration som vi gjorde ska få möjlighet att 
använda sig av det i sin undervisning. För att vidareutveckla detta material kan man göra om 
det till en PDF-fil som är lätt att på egen hand ladda ner och skriva ut för att sedan dela ut till 
eleverna så de kan sätta igång att arbete med det. Vart denna PDF-fil kommer att finnas är 
idag oklart men är något som vi anser skulle vara roligt och skapa möjligheter för skolor att ta 
del av detta material på ett lätt och smidigt sätt.  

Pedagogen kan välja att arbeta med detta material i lägre åldrar som årskurs 1 och även i 
förskolklass. Med detta arbetssätt lägger man då mer vikt i att man som pedagog får läsa och 
förklara för elever muntligt då eleverna i dessa åldrar inte har utvecklat sin läsförmåga 
tillräckligt bra. Detta skapar även en möjlighet för pedagogen att genom att ta hjälp av 
materialet plocka ut det som känns mest intressant och relevant för den barngrupp man har.  

För att utveckla undervisningen inom biologi kan pedagogen använda detta material i ett 
temarbete kring kroppen. Matspjälkningsboken kan vara en utgångspunkt för att koppla 
samman till andra system som finns t ex blodet-och syrets väg genom kroppen.  
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BILAGA A 
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Introduktion 

Undervisningsmaterialet riktar sig till eleverna i Åk 2-3 och är en enkel och 

faktauppbyggd saga om matspjälkningen där eleverna får följa en pojke som heter Pelle 

och en liten gubbe som heter Alf som berättar för Pelle hur matspjälkningen går till 

steg för steg.  Med hjälp av detta material får eleverna träna på att arbeta 

självständigt men även att samarbeta i grupp. De får utveckla kunskaper i ämnet biologi. 

I detta material får eleverna träna sig på att läsa och utmana sig själva i ämnet 

samtidigt som de lustfyllt får lära och utvecklas.  
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Pelle funderar 

 

Pelle sitter vid bordet och ska äta sin frukost. Pelle tittar ner på sin 

skinksmörgås och tänker för sig själv. Vad är det som händer med 

maten i min kropp när jag äter?  
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Pelle möter Alf 

 

När Pelle sitter och tänker dyker det helt plötsligt upp en liten 

gubbe vid bordet.  

Hej Pelle! säger gubben. Det är jag som är Alf. Jag ska berätta för 

dig vad som händer med maten som vi äter, det är något som kallas 

för matspjälkningen.  
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Matspjälkning 

Vad betyder matspjälkning? Jo Pelle, det är ett system som vi har i 

vår kropp där maten tar sig igenom olika stationer. Det kommer du 

att få lära dig mer om nu.  
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Skinksmörgåsen 

Varför är matspjälkningen viktig? I maten som vi äter finns det 

kolhydrater, fetter och proteiner som vår kropp behöver. 

Brödet är kolhydrater, fettet är smöret och proteinet är skinkan på 

smörgåsen.  

För att all näring ska komma ut i kroppen så måste alla våra 

kroppsdelar samarbeta.  Maten måste tas sönder i små bitar så att 

blodet kan ta med sig näringen ut i kroppen. 
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 Frågor: 

 1. Vad tar blodet med sig ut i kroppen? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Munhålan 

 

Matspjälkningen börjar i munhålan. I munhålan finns det tänder, 

tunga och saliv.  

Tänderna tuggar sönder maten i mindre bitar.  

Tungan blandar maten med salivet. 

Salivet gör maten mjuk så att det blir lättare att svälja. 
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 Frågor 

1. Vad gör tänderna?  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Vad gör tungan? 

 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalget 
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Nästa station är svalget. 

I svalget finns det muskler som trycker ner den söndertuggade 

maten ner till matstrupen.  

När du sväljer stängs ett lock över luftstrupen, för att maten ska 

hamna i matstrupen och inte i 

luftstrupen. 

När vi inte äter, är struplocket 

öppet. 
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 Frågor 

1. Varför finns det ett lock som öppnas och stängs vid 

luftstrupen? 

  

 

 

 Övning: 

Vi kan känna hur musklerna i svalget arbetar genom att med en enkel 

övning. 

Det du behöver: 

1 glas med vatten  

Hur gör jag: 

Fyll ett glas med vatten. Sätt en hand kring din hals övre del lite lätt. 

Ta en klunk vatten och svälj. 

Skriv vad som händer. 
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Matstrupen 

Matstrupen kommer efter svalget och är ett långt rör som är byggd 

av muskler. Matstrupen är 25-30cm.   

Musklerna pressar maten neråt till nästa station i matspjälkningen. 
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   Frågor   

1. Matstrupen kommer efter….? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

 

2. Hur lång är matstrupen?  

___________________________________________________

___________________________________________ 
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Magsäcken 

 

Oj, nu är vi redan nere i magsäcken. Maten kommer in i magsäcken 

genom den övre magmunnen.  

I magsäcken finns det magsaft. Magsaften tar sönder maten och tar 

bort bakterier. Det tillverkas 3 liter magsaft varje dag.  

I magen finns det muskler som blandar maten med magsaften. 

Musklerna i magsäcken pressar maten ut genom nedre magmunnen. 
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 Frågor 

1. Var kommer maten in i magsäcken?  

_______________________________________________ 

 

2. Vad gör magsaften? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

 

 Övning  

Mät upp hur mycket magsaft en person tillverkar varje dag. 

Du behöver: 

Vatten  

Litermått.  

Tillbringare/hink 
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Bukspottskörteln 

Det finns en kroppsdel som kallas för bukspottskörteln. Den ligger 

alldeles bakom magsäcken. Bukspottskörteln ger bukspott till tarmen. 

Bukspottskörteln producerar bukspott och gör 1 liter bukspott om 

dagen. Bukspottet förs till tolvfingertarmen, där tar bukspottet 

sönder brödet, smöret och skinkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 18  

 Frågor: 

1. Hur många liter bukspott producerar bukspottskörteln? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Övning: 

Mät upp med vatten hur mycket bukspott bukspottskörteln 

producerar om dagen. 

Du behöver: 

Tillbringare. 
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Gallblåsan 

 

Sedan finns en annan viktig kroppsdel som heter gallblåsan. 

Gallblåsan är en del av tolvfingertarmen. Gallan delar sönder fettet 

från smörgåsen. Gallblåsan färgar bajset brunt, det beror alltså inte 

på vad man äter vilken färg bajset kommer att ha. 
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 Frågor: 

1. Delar gallan sönder fettet eller proteinet? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

2. Vad gör gallblåsan med bajset? 

___________________________________________________

___________________________________________ 
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Lever 

Nu förstår du Pelle, att det finns en annan kroppsdel som också är 

väldigt viktig för oss, den heter lever. Levern sitter ihop med 

gallblåsan. Levern avgiftar kroppen, ifall vår smörgås innehåller något 

som inte är bra så hjälper levern att ta bort det. Hos en vuxen 

människa väger levern ungefär 1,5 kilo 
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 Frågor: 

1. Vad väger levern? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. Vad tar levern bort? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Övning:  

Läraren har med sig olika föremål som du ska få känna och jämföra 

med hur mycket en lever väger. 
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Tarmarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är vi äntligen nere i den sista stationen som är tarmarna! 
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Tolvfingertarmen 

 

Den första delen av tunntarmen kallas för tolvfingertarmen och är 

ungefär lika lång som 12 fingrar i bredd, alltså cirka 2-3 decimeter.  
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Tunntarmen 

Den sönderdelade smörgåsen förs som vi sa tidigare från magsäcken 

till tunntarmen som är ungefär 3 meter lång. 

 

 

 

 

 

 

 

Tunntarmen kan ta sönder de bitar av smörgåsen som finns kvar och 

göra de ännu mindre och ta ut den allra sista näringen och skicka ut 

det till blodet. 
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Tjocktarmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan kommer gäggan som är kvar av smörgåsen och föras till 

tjocktarmen som är ungefär 1,5 meter lång. Där sugs mycket vätska 

upp från det som är kvar av smörgåsen och smörgåsen är nu väldigt 

sönderdelad och halvflytande. 
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Ändtarmen 

All näring som kroppen ville ha av smörgåsen har nu tagits upp och 

skickats ut i blodet och vidare ut i kroppen. Resterna av smörgåsen 

som inte innehåller någon näring kallas för bajs. Det töms ut genom 

ändtarmen och analöppningen.   

Här var alltså sista stationen i matspjälkningen! 
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 Frågor: 

• Hur lång är tunntarmen? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

• Hur lång är tjocktarmen? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

• Vad händer med resten av smörgåsen som inte kroppen vill ha? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

Övning:  

• Mät med dina fingrar hur lång tolvfingertarmen är. (Tolv fingrar i 

bredd) 

• Mät upp hur lång tjocktarmen är med ett snöre.  

Du behöver: 

Ett snöre. 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 29  

Alf ska vandra vidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så, Pelle! Nu vet du vad som händer med maten i din kropp när du 

äter. Och nu vet du att det kallas för matspjälkningen. När du nu tar 

din första tugga på din smörgås så har du startat matspjälkningen 

och smörgåsen kommer att åka igenom alla stationerna som vi har 

pratat om.  

Nu måste jag vidare och förklara för andra barn som undrar samma 

sak som du. Hejdå! 
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Färglägg och fyll i vad de olika delarna heter. 
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BILAGA B  
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Lärarhandledning 

Pelle och Alf- en faktasaga om matspjälkningen 

Innehåll 

Detta arbetshäfte handlar om matspjälkningen och innehåller enkla faktatexter med 

tillhörarande bilder och frågor samt övningar som man kan genomföra i helklass eller 

i mindre grupper. 

Detta material är inriktat för lägre åldrar årskurs 2-3. Detta material kan du som 

verksam pedagog använda dig av för att ge eleverna en introduktion till 

matspjälkningssystemet på ett roligt och lärorikt sätt. I detta material kan du som 

pedagog välja att ha en gemensam högläsning av texterna eller att låta eleverna på 

egen hand läsa texterna och svara på frågorna enskilt.  

Materialet är utformat som en berättande faktasaga där man kommer att få möta 

Pelle som är en pojke som funderar på hur kroppen fungerar. Man kommer även få 

möta en liten gubbe som heter Alf som berättar för Pelle hur matspjälkningen 

fungerar.  

Vi har använt oss av frågor till faktatexten och avslutat med några övningar efter 

några stationer där vi vill att eleverna ska få arbeta utifrån multimodalt lärande. 

Eleverna ska få prova sig fram på olika sätt för att få en uppfattning kring de olika 

delarna som de läser om.  Med detta får eleverna möjlighet att lära på ett roligt och 

givande sätt som skapar motivation och inspiration till biologi och läran om kroppen.  

I detta material kommer vi att arbeta med kursplanerna i biologi som finns i Lgr11.  

Kursplanen för biologi  

Ur läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, Lgr11 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 111-113)   

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta 

mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för 

samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med 

kunskaper om naturen och människan får människan redskap för att påverka sitt 

eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.  
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Syfte  

- Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv 

och naturen.  

- Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om naturen 

och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.  

- Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor 

med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.  

-  Undervisningen ska ge eleverna möjligheten att använda och utveckla kunskaper 

och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang 

där kunskaper i biologi har betydelse.  

- Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 

biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i 

samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare 

ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka 

och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.  

Centralt innehåll 

Kropp och hälsa  

• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

Metoder och arbetssätt 

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar 

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer.  
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s.1 Pelle funderar  

På första sidan kommer vi i kontakt med Pelle för första gången och berättelsen 

kommer igång rätt snabbt med att Pelle sitter och tänker. 

Denna sida kan du som pedagog välja att ha som höglösning och väcka elevernas 

intresse till att få följa med Pelle på denna lärorika resa. 
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s.2 Pelle möter Alf  

Här kommer vi få träffa den lilla gubben Alf som på en gång kastar sig in i sagan och 

tar med Pelle på en lärorik resa genom matspjälkningen. 
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s. 3 Matspjälkningen  

På denna sida förklarar Alf vad begreppet matspjälkning innebär på ett sätt som är 

lätt att förstå. Det finns även en stor bild på hur hela matspjälkningssystemet ser ut, 

vilka delar som finns med och vad som kommer att finnas med mer djupgående i 

materialet. Blindtarmen kommer inte att finnas med som något djupgående inslag 

utan är endast med på bilderna för att ge eleverna en förståelse för att den hänger 

ihop med tarmarna och vart den sitter i kroppen.  
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s.4-5 Skinksmörgåsen  

Här berättar Alf mer i detalj om skinksmörgåsen som är ett exempel på mat i detta 

material. Alf berättar vad de olika delarna heter och vad det har för funktion.  

Till denna del finns även tillhörande frågor som eleverna ska svara på. Vid lägre 

åldrar kan man göra detta gemensamt för att se att eleverna har förstått innehållet i 

texten och frågorna. Det är tänkt att eleverna ska kunna läsa och svara på frågorna 

utan någon större hjälp från pedagog.  

Svar på frågorna:  

1. Vad är fett och protein på din smörgås? 

Svar: Smöret och skinkan. 

2. Vad tar blodet med sig ut i kroppen? 

Svar: Näring.  
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s.6-7. Munhålan.  

Här berättar Alf om munhålan och de olika delar som finns här. Han berättar om 

tungan, tänderna och salivet som hjälper till att sönderdela maten, som är den första 

stationen i matspjälkningen.  

Frågor. 

1. Vad gör tänderna? 

Svar: Tuggar sönder maten till mindre bitar.   

2. Vad gör tungan? 

Svar: Tungan blandar maten med salivet och pressar maten bakåt.  

3. Vad gör salivet med maten? 

Svar: Salivet gör maten mjuk så att det blir lättare att svälja.  
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S. 8-9. Svalget.  

Alf berättar om svalget som är nästa station i matspjälkningen. Han berättar om 

struplocket som stängs när man ska svälja för att maten inte ska komma i  luftstrupen 

och han berättar även om matstrupen som maten ska igenom. Det är muskler som 

pressar ner maten till matstrupen när vi sväljer. 

Frågor. 

1. Varför finns det ett lock som öppnas och stängs vid luftstrupen? 

Svar: För att maten inte ska komma i luftstrupen så stängs locket när vi sväljer. 

Locket öppnas när vi andas och inte ska svälja.  

En övning på hur musklerna i svalget arbetar har vi gjort för att eleverna ska få 

använda sig av sin fantasi och känsel för att ta till sig kunskaperna på bästa sätt.   
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S. 10-11. Matstrupen 

Matstrupen är nästa station efter svalget.  

Frågor: 

1. Matstrupen kommer efter…? 

Svar: Svalget 

2. Hur lång är matstrupen? 

Svar: 25-30 cm lång.  
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S. 12-13. Magsäcken.  

Alf berättar om magsäcken där maten kommer ner till magsäcken via övre 

magmunnen. I magsäcken finns det magsaft, det tillverkas 3 liter magsaft varje dag. 

Maten förs sedan ut ur magsäcken via nedre magmunnen.  

Frågor: 

1. Var kommer maten in i magsäcken? 

Svar: Övre magmun. 

2. Vad gör magsaften? 

Svar: Gör sönder maten och tar bort bakterier.  

3. Var åker maten ut ur magsäcken? 

Svar: Nedre magmun.  

Övning: Eleverna ska mäta upp hur mycket magsaft en människa producerar varje 

dag. Här får eleverna en verklighetsuppfattning hur mycket magsäcken verkligen 

rymmer och hur mycket magsaft som magsäcken verkligen producerar varje dag. 

Eleverna utvecklar kunskaper inom matematiken då de får använda sig av mätning av 

volym.  
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S. 14-15. Bukspottskörteln.  

Nästa station som Alf berättar om är bukspottskörteln. Det är inte en station som 

maten åker igenom men det är en viktig del i matspjälkningen eftersom den ger 

bukspott till tolvfingertarmens första del där maten ska behandlas och finfördelar 

kolhydrater, fett och protein.  

Övning. Eleverna ska få en verklighetsuppfattning på hur liten bukspottskörteln är i deras 

kropp. Med hjälp av annat material i klassrummet får de se hur många tillexempel pennor det 

behövs för att se hur mycket bukspottskörteln väger. Eftersom de ska mäta upp hur lång 

bukspottskörteln är får de även en bild på hur stor den är. De ska också mäta upp hur mycket 

bukspott som produceras varje dag.  

Eleverna får en verklighetsuppfattning om hur mycket 1 liter vatten är och hur mycket 100 

gram är, samt får de en verklighetsuppfattning om hur lång bukspottskörteln är som är inuti 

oss. De utvecklar kunskaper inom matematiken då de får mäta volym och jämföra.  
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S. 16-17. Gallblåsan 

Här är en till station som Alf berättar om som inte är en station som maten passerar. 

Gallblåsan är en del av tolvfingertarmen och delar sönder fettet till små enkla 

fettdroppar. Det är gallan som färgar bajset brunt.  

Frågor: 

1. Delar gallan sönder fettet eller proteinet? 

Svar: Fettet, till enkla små fettdroppar.  

2. Vad gör gallblåsan med bajset? 

Svar: Färgar brunt.  
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S. 18-19. Levern.  

En annan station som maten inte heller går igenom är levern som Alf berättar om. 

Levern är ett viktigt organ som renar maten från gifter och delar sönder och samlar 

kolhydrater, proteiner och fetter.  

Frågor: 

1. Vad väger levern? 

Svar: Ca 1,5 kilo hos en vuxen människa.  

2. Vad tar levern bort? 

Svar: Sånt som inte är bra för kroppen som smörgåsen kan innehålla.  

Övning: Läraren kommer att ha med sig något material som väger som en lever, för 

att eleverna ska få en uppfattning om hur tung vår lever är. Eleverna använder sig av 

matematik där utvecklar kunskaper. De använder sig av att väga och jämföra.   
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S. 21-26. Tarmarna. 

Alf introducerar de sista stationerna i matspjälkningen som är i tarmarna.   
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S. 22. Tolvfingertarmen.  

Tolvfingertarmen är den första delen av tunntarmen och är ungefär lika lång som 12 

fingrar i bredd. 2-3 dm.  
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S. 23. Tunntarmen.  

Alf berättar om tunntarmen som är den första delen av tarmstationen. Tunntarmen 

tar ut den allra sista näringen som finns kvar i smörgåsen och som för ut det i 

kroppen. 
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S. 24. Tjocktarmen. 

Alf berättar vidare om vart maten tar vägen, då tjocktarmen är nästa station. 

Tjocktarmen är ungefär 1,5 meter lång. Det är tjocktarmen som tar upp den mesta 

vätskan så att smörgåsen nu är väldigt sönderdelad och väldigt halvflytande. 
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S. 25.  Sista stationen.  

Här berättar Alf lite allmänt om vad som händer med maten i tarmarna och var det 

sedan tar vägen någonstans. Han berättar om att bajs är det som kroppen inte vill ha, 

gäggan som blir kvar efter de vitaminer och näring som kroppen redan har tagit upp 

ur gäggan. Genom ändtarmen och analöppningen åker resten av gäggan ut i form av 

bajs. Här var sista stationen i matspjälkningen.   
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S. 26.  Frågor.  

Frågor: 

1. Hur lång är tunntarmen? 

Svar: Ungefär 3 meter lång.  

2. Hur lång är tjocktarmen? 

Svar: Ungefär 1,5 meter lång.  

3. Vad händer med resten av smörgåsen som inte kroppen vill ha? 

Svar: Blir till bajs.  

Övning: Eleverna ska få mäta med sina fingrar hur lång deras tolvfingertarm är 

genom att lägga 12 fingrar i bredd tillsammans. En samarbetsövning. Nästa övning 

ska eleverna ta fram ett snöre och mäta upp ungefär hur lång deras tjocktarm är med 

hjälp av ett snöre som är 1,5 meter långt.  

Eleverna får en verklighetsuppfattning kring hur långa tarmarna är, samt att de får 

utveckla kunskaper inom matematiken då de ska mäta och jämföra. Eleverna 

utvecklar kunskaper inom ämnet svenska då de samarbetar, kommunicerar, samtalar 

och skriver vad de kommer fram till.  
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S. 27.  Alf ska vandra vidare. 

Här avslutar Alf sin berättelse om matspjälkningen och berättar att han måste vidare 

och förklara matspjälkningen för andra barn som undrar samma sak som Pelle. 
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S. 28. Uppgift.  

Sista sidan är en uppgift som eleverna ska fylla i. De ska fylla i namnen på de olika 

organen samt färglägga de olika organen. De får ta hjälp av bilden på sidan 3 i 

materialet som ser exakt likadan ut fast med färg och svar på de olika organen. En 

övning för att se om eleverna har förstått vad de har arbetat med och om de har 

utvecklat några kunskaper inom ämnet under materialets arbetsgång.  

(Bilden på sidan 3.) 
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