
MÄNNISKOKROPPEN
Årskurs 6 VT-22



Innehåll

■ Matspjälkningen

■ Blodomloppet

■ Människans andningsorgan

■ Hjärnan och nervsystemet



MATSPJÄLKNINGEN



Organen som samverkar



Munnen

■ Du sönderdelar maten genom att tugga den.

■ Maten blandas sedan med saliv. Saliven är en vätska 

som kommer från spottkörtlarna och den innehåller 

enzymer. Enzymer är ämnen som hjälper till att bryta 

ner maten.

                

               

                

                     

               



Matstrupen

■ Matstrupen är en rörformad strupe som leder den tuggade 

maten ner mot magsäcken. Den tuggade maten leds mot 

magsäcken med hjälp av muskler i matstrupen.



Magsäcken
■ Magsäcken är som en töjbar 

påse av muskler. Med hjälp 

av musklerna knådas maten 

av magsäcken.

■ I magsäcken blandas den 

tuggade maten med en 

vätska som kallas magsaft.

■ Magsaften är frätande. Den 

fräter den tuggade maten till 

ännu mindre bitar och dödar 

även bakterier som slunkit 

med.

■ Magsaften innehåller bland 

annat en stark syra som heter 

saltsyra och enzymer.

          

              

         

               

           
      

               



Tunntarmen
■ Första delen av tunntarmen kallas för tolvfingertarmen. Där blandas 

den sönderdelade maten med olika vätskor så att den blir som en 

tunn välling.

■ Vätskorna som maten blandas med i tolvfingertarmen kallas galla och 

bukspott. I tunntarmen tillsätts även en vätska som kallas för 

tarmsaft.

■ Galla kommer från gallblåsan.

■ Bukspott kommer från bukspottkörteln.

■ Tarmsaft är en vätska som finns i tunntarmen.

■ Tunntarmens uppgift är att ta upp näringsämnen ur födan, men också 

att fortsätta sönderdela den. Näringen tas upp genom tunntarmens 

väggar genom något som kallas för tarmludd.

■ Tunntarmen är ungefär 5 meter lång.



Tjocktarmen

■ Tjocktarmen är ungefär 1,5 meter och har till 

uppgift att suga upp vätska och den näring som 

finns kvar i den sönderdelade maten.



Ändtarmen

■ Det som blir kvar transporteras vidare 

till ändtarmen. Det tar ungefär ett dygn 

för maten att komma dit. 

■ Avföringen består av sådana rester från 

maten som inte kan brytas ner, 

avfallsprodukter från gallan och massor 

med bakterier från tjocktarmen.



Fördjupning

Text

■ Gleerups digitala läromedel 

(a564, a752, a900, a268, 

a912, a618)

■ https://www.1177.se/Skane/l

iv--halsa/sa-fungerar-

kroppen/matsmaltningsorgan

en/

Video

■ https://www.youtube.com/watch?v
=lMEWEJsztiA&list=PL_ARJvLnuf6m
BuWdd4Lk2gsw-9m35koXS

■ https://www.youtube.com/watch?v
=kUwmCdii-fU

■ https://www.youtube.com/watch?v
=L2adKfxrWxc

■ https://www.youtube.com/watch?v
=E3o4pr88t4k

■ https://www.youtube.com/watch?v
=d2GqyswzvKc

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/matsmaltningsorganen/
https://www.youtube.com/watch?v=lMEWEJsztiA&list=PL_ARJvLnuf6mBuWdd4Lk2gsw-9m35koXS
https://www.youtube.com/watch?v=kUwmCdii-fU
https://www.youtube.com/watch?v=L2adKfxrWxc
https://www.youtube.com/watch?v=E3o4pr88t4k
https://www.youtube.com/watch?v=d2GqyswzvKc


Instuderingsfrågor

1. Hur går det till när maten sönderdelas i munnen?

2. Hur leds maten från munnen till magsäcken?

3. Förklara vad som händer med maten i magsäcken.

4. Beskriv vad som händer med maten när den når tunntarmen.

5. Vilken uppgift har tjocktarmen?

6. Vad består avföringen av?



BLODOMLOPPET



Blodet

■ Blodets uppgift är att transportera 

näringsämnen och syre ut till kroppens celler.

■ Det har också till uppgift att transportera 

bort koldioxid och andra ämnen som din 

kropp inte behöver.

■ Blodet består av röda blodkroppar, vita 

blodkroppar och blodplättar. De flyter 

tillsammans i en vätska som kallas plasma.

           

        

           

                               



Blodkroppar

■ Röda blodkroppar transporterar syre och 

koldioxid. Den röda färgen får de av ett 

ämne som heter hemoglobin. Det är 

hemoglobinet som fångar upp syret och 

koldioxiden.

■ De vita blodkropparna försvarar kroppen 

mot bakterier och annat som kan skada 

kroppen. De är en viktig del av kroppens 

immunförsvar.

■ Blodplättar lagar sår som vi får på kroppen.

■ I blodplasman transporteras olika ämnen 

till och från kroppens celler.

           

        

           

                               



Blodkärl

■ Blodet transporteras i 

blodkärl.

■ Två typer av blodkärl är 

artärer och vener.

■ I artärer leds syrerikt blod 

från hjärtat och ut till 

kroppens celler.

■ I vener leds syrefattigt blod 

från kroppens celler och 

tillbaka till hjärtat.



Blodets två kretslopp

Lilla kretsloppet

■ Blod pumpas från hjärtat till 

lungorna och sedan tillbaka 

till hjärtat. I lungorna hämtar 

blodet syre och lämnar ifrån 

sig koldioxid.

Stora kretsloppet

■ Blod pumpas från hjärtat och 

ut till kroppens alla organ och 

sedan tillbaka till hjärtat igen. 

På vägen ut hämtar blodet 

näring från tarmarna.



Hjärtat

■ Hjärtats uppgift är att pumpa 

runt blodet i kroppen.

■ Det syrefattiga blodet når först 

den del av hjärtat som kallas för 

höger förmak. Sedan pumpas 

det till höger kammare och efter 

det vidare till lungorna. I 

lungorna tar blodet upp syre 

och lämnar av koldioxid. När 

blodet har blivit syresatt 

pumpas det tillbaka till hjärtat. 

Det når först vänster förmak 

innan det kommer till vänster 

kammare för att sedan pumpas 

ut i kroppen. 



Fördjupning

Text

■ Gleerups digitala läromedel 

(a621, a723, a433, a715, 

a395, a756, a309)

■ https://www.1177.se/skane/l

iv--halsa/sa-fungerar-

kroppen/hjarta-och-

blodomlopp/

Video

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=npg1kI3NAoA

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=uIVG9cCnpec

https://www.1177.se/skane/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/hjarta-och-blodomlopp/
https://www.youtube.com/watch?v=npg1kI3NAoA
https://www.youtube.com/watch?v=uIVG9cCnpec


Instuderingsfrågor

1. Vad är blodets uppgift?

2. Vad består blodet av?

3. Förklara vilken funktion de röda blodkropparna har.

4. Förklara vilken uppgift de vita blodkropparna har.

5. Vilken funktion fyller blodplättarna?

6. Vilken uppgift har blodplasman?

7. Vad är vener och artärer för något? Beskriv också skillnaden mellan dem.

8. Vad är hjärtats uppgift?

9. Beskriv blodets väg genom hjärtat.



MÄNNISKANS 
ANDNINGSORGAN



Vad händer när vi 
andas?

■ Luften består av ungefär 20% syre. Syre är ett 

ämne som våra celler behöver i sin förbränning 

(cellandning). 

■ När du andas sugs luften in genom näsan eller 

munnen och vidare 

genom luftstrupen och luftrören ner till lungorna.

■ Lungorna består av lungblåsor. När luften når 

lungblåsorna syresätts blodet som har pumpats 

dit från hjärtat, samtidigt som blodet lämnar av 

den koldioxid som har samlats upp från kroppens 

celler. När du andas ut luften innehåller den därför 

en större mängd koldioxid. Det syresatta blodet 

pumpas tillbaka till hjärtat. 



Fördjupning

Text

■ Gleerups digitala läromedel 

(a644, a887, a988, a142)

■ https://www.1177.se/Skane/l

iv--halsa/sa-fungerar-

kroppen/luftvagar-och-

lungor/

Video

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=7AKyO3at93g&t=6s

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=hutlZrdiRLE

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/luftvagar-och-lungor/
https://www.youtube.com/watch?v=7AKyO3at93g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hutlZrdiRLE


Instuderingsfrågor

1. Vilket ämne som finns i luften behöver våra celler i sin förbränning?

2. Beskriv vad som händer i kroppen när du andas.



HJÄRNAN OCH 
NERVSYSTEMET



Hjärnan

■ Hjärnan är uppbyggd av nervceller.

■ Hjärnan kan delas in i tre delar: 

storhjärnan, lillhjärnan, 

hjärnstammen.

■ På bilden syns även en del av 

ryggmärgen. Ryggmärgen är en 

samling nervtrådar som leder upp 

till hjärnan.



Hjärnan

■ Storhjärnan ansvarar för medvetande, 
tankar, känslor, minne och styr alla 
medvetna rörelser.

■ Lillhjärnan ansvarar huvudsakligen för 
motorik, kroppskontroll och balans.

■ Hjärnstammen ansvarar för sådant som 
vi inte styr med viljan t.ex. andning, 
ögonblinkningar och hjärtrytm.

■ Ryggmärgen innehåller nervtrådar som 
leder upp till hjärnan. Ibland kan 
ryggmärgen själv skicka signaler ut till 
kroppen utan att hjärnan är inblandad. 
Detta kallas för reflexer.



Storhjärnan

■ Storhjärnan består av två hjärnhalvor 

(hemisfärer): vänster- och höger 

hjärnhalva.

■ De båda hjärnhalvorna samarbetar mycket, 

men de har också en del olika uppgifter.

■ Den vänstra hjärnhalvan är oftast den som 

styr språk och tal. 

■ Den högra hjärnhalvan är oftast mer 

konstnärlig och skapande.



Storhjärnan

■ Storhjärnan kan delas in i fyra

olika lober: pannlob, hjässlob, 

nacklob och tinninglob.

■ Varje lob har specifika

funktioner.



Allmän fakta 
om hjärnan

■ Hjärnan skyddas av skallbenet.

■ Hjärnan skyddas också av vätska som fungerar 
som stötdämpare.

■ Hjärnan väger nästan 1,5 kilo.

■ Hjärnan använder mycket energi i förhållande till 
sin vikt.

■ Hjärnan använder cirka en femtedel av det syre 
som finns i blodomloppet.

■ Storhjärnan är delad i två delar som sitter ihop.

■ Den vänstra hjärnhalvan ansvarar bland annat för 
språk och tal.

■ Den högra hjärnhalvan ansvarar bland annat för 
skapande aktiviteter.

■ Storhjärnan kan dessutom delas in i fyra lober: 
pannlob, hjässlob, nacklob och tinninglob.

■ Lillhjärnan finjusterar våra rörelser.

■ Hjärnstammen styr bland annat kroppstemperatur, 
ämnesomsättning och andning.



Nerver

■ Hjärnan bestämmer över hur vi rör våra 

muskler. Det gör den genom att skicka 

signaler genom nervtrådar som går från 

hjärnan till musklerna.

■ Nervtrådarna är samlade i ryggmärgen. 

Den består av många, många tusen 

nervtrådar.



Hur mobiltelefonen påverkar din hjärna
■ Mobiltelefonen är starkt 

beroendeframkallande eftersom många 

appar utnyttjar belöningssystemet i din 

hjärna.

■ Mobiltelefonen driver sömnsvårigheter.

■ Mobiltelefonen kan vara en källa till stress.

■ Mobiltelefonen distraherar oss och gör oss 

mindre intresserade av vår omgivning.

■ Mobiltelefonen riskerar att stjäla tid från 

sådant som får dig att må bra som t.ex. fysisk 

aktivitet, sömn och sociala kontakter.

■ Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa 

och hög mobilanvändning. Forskarna vet 

dock inte ännu exakt hur dessa hänger ihop.



Fördjupning

Text

■ Gleerups digitala läromedel 

(a629, a929, a391, a318, 

a684, a682, a569)

■ https://www.1177.se/Skane/li

v--halsa/sa-fungerar-

kroppen/sa-fungerar-hjarnan/

■ https://www.1177.se/Skane/li

v--halsa/sa-fungerar-

kroppen/hjarna-ryggmarg-och-

nerver/

■ https://fof.se/tidning/2018/3

/artikel/livet-framfor-skarmen

Video

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=rXgW0mtVBAk&list=PL

E54AFB6874C60F42

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=R3rGrO48XDo

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=i-QhpXsEyCE

■ https://www.youtube.com/wa

tch?v=pEuz9l5gaWs

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/sa-fungerar-hjarnan/
https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/hjarna-ryggmarg-och-nerver/
https://fof.se/tidning/2018/3/artikel/livet-framfor-skarmen
https://www.youtube.com/watch?v=rXgW0mtVBAk&list=PLE54AFB6874C60F42
https://www.youtube.com/watch?v=R3rGrO48XDo
https://www.youtube.com/watch?v=i-QhpXsEyCE
https://www.youtube.com/watch?v=pEuz9l5gaWs


Instuderingsfrågor
1. Vilken typ av celler är hjärnan uppbyggd av?

2. Vad är ryggmärgen för något?

3. Vilka funktioner ansvarar storhjärnan för?

4. Vilka funktioner ansvarar lillhjärnan för?

5. Vilka funktioner ansvarar hjärnstammen för?

6. Vad är en reflex?

7. Beskriv förhållandet mellan den vänstra- och den högra hjärnhalvan.

8. Storhjärnan kan delas in i fyra olika lober. Vad kallas de?

9. Beskriv vilka specifika funktioner varje lob har.

10.Hur skickar hjärnan signaler ut till musklerna?

11.Hur påverkas hjärnan och resten av din kropp av att använda mobiltelefoner?


