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Här lär vi oss vikten av att sköta  
våra tänder, hur ett nyttigt mellanmål  
kan se ut, vad man använder en skörde- 
tröska till, varför det är bra att röra på  
sig och hur viktigt det är med vila och  
återhämtning – allt för att vår kropp  
och knopp ska må bra! 





TILL DIG SOM LEDER AKTIVITETEN!
 
Välkommen till  Kropp och knopp för åk F-3! 

Ryggsäcken består av 5 olika uppdrag som eleverna 
gör. Eleverna löser dem i mindre grupper. Du som 
pedagog bestämmer själv hur många av uppdragen 
som du vill att grupperna ska göra och i vilken ordning. 
Avslutningsaktiviteten genomför ni tillsammans i 
Slapparen med dig som ledare. 

Material till varje uppdrag finns i respektive påse med 
dragkedja. Om ni är fler än en pedagog är det bra om 
någon stöttar upp vid Uppdrag 5. Någon elev i varje 
grupp behöver vara läskunnig.

Upplägg

1.  Samla klassen framför ”Matbordet” vid symbolen:

2.  Berätta vilka de 5 uppdragen är och vad de innebär.  
Du hittar ett uppdrag på varje uppslag  i den här boken. 

3. Berätta också att ni ska göra ”Avslutningsaktiviteten”  
tillsammans i Slapparen.

4.  Dela in klassen i max 5 grupper som startar med varsin upp-
dragspåse. När gruppen är färdig kommer de tillbaka till dig 
och  berättar vad de kommit fram till. De får sedan en ny upp-
dragspåse.

5. Du som pedagog kan själv vid matbordet leda grupperna 
som gör mellanmålsuppdraget.





1. Mellanmål
Här behöver eleverna ”tallriksbilden” som ligger i  
ryggsäcken. De ska fundera över vad ett bra mellanmål 
kan innehålla genom att lägga ut bilder på tallriken och 
sedan visa för dig vad de kommit fram till.

Sött är ofta gott men inte 

alltid så nyttigt! 

Frukt och grönt är också gott och 

innehåller massor av vitaminer,  

mineraler och fibrer!





2. Skördetröskan
Här funderar vi över varifrån bröd egentligen kommer 
och så testar vi att köra skördetröskan med olika sorters 
biobränsle.

Eleverna diskuterar tillsammans  
och berättar för dig vad de  
har kommit fram till. • Sågspån 

• Raps 
• Kakor 
• Matavfall





3. Dina tänder
Vi funderar över hur socker påverkar våra tänder.

Stäm av med eleverna hur det gick när de gjorde  
”karieskollen” och varför de tror att  
socker är farligt för tänderna!

Bakterierna producerar syror som 
fräter hål i tänderna och man kan få 
inflammation i tandköttet.

Socker är det ämne som lättast orsakar hål i 
tänderna. Bakterierna som man har i munnen 
frodas extra mycket när man äter eller dricker 
något med socker i. 





4. Dockan och hajen
Här funderar vi över varför våra tänder ser olika ut och  
skiljer sig i antal mellan barn och vuxna. Eleverna  
får räkna tänder på dockan, sig själva och vithajen för att 
jämföra med varandra. De berättar sedan för dig vad  
de kommit fram till.

Hjälpmedel: 
Små speglar till dockans tänder. 
Stor spegel till elevernas tänder. 

Människan har två uppsättningar 
tänder – 20 mjölktänder som vi 
sedan byter till en uppsättning av 
28–32 permanenta tänder.  

Vithajen däremot byter ca 70 tänder 
i snitt/år under hela sin livstid. Det 
blir totalt ca 5000 tänder!





5. Motion
Vi funderar över hur viktigt det är att vi rör på oss och  
får hjärtat att jobba varje dag. Eleverna testar att cykla 
och hoppa och jämför vad som händer med deras puls. 
Hjälp gärna eleverna att hitta sin puls. Prata om  
skillnaden före och efter de gjort aktiviteterna.

Barn och unga bör träna kondition på 
ett lustfyllt och varierat sätt, så att de 
utvecklas på rätt sätt och fortsätter 
konditionsträna hela livet!



Avslutning: Återhämtning i Slapparen
Detta uppdrag gör hela gruppen tillsammans med en  
pedagog som instruerar. 

Instruktioner:

1.  Låt barnen luta sig tillbaka i soffan. Placera vid behov 
ut barn på mattorna på golvet.

2. Låt barnen känna på sin puls.

3. Berätta varför det är viktigt med återhämtning:  
”Det är också viktigt att hjärtat får vila. Pulsen sänks, 
stresshormonet kortisol minskar, hjärtat slår långsam-
mare – vi återhämtar oss.”

4. Uppmana eleverna att blunda och slappna av. 

5. Läs sagan ”Bäcken i den gröna skogen”:

 Jag kommer att räkna från 1–3, när jag kommer till 3 börjar din resa. 
1 – 2 – 3

  Du befinner dig nu i en skog. Hela skogen är fylld av grön mossa och 
höga ståtliga granar. Du vandrar runt i skogen och tar ett djupt andetag 
och känner doften av fuktig mossa. Du hör fåglar som kvittrar rofyllt.

    Det rinner en liten bäck framför dig. Du tar av dig skorna och går ner 
i bäcken. Vattnet är varmt och kristallklart och du känner hur vattnet 
rinner mellan tårna. 

  Du tänker inte på någonting annat – du är bara här i skogen och allt  



är lugnt och stilla.

  Känn hur stressen rinner av dig från huvudet och ner över axlarna och 
ryggen, längs benen och ner i vattnet. Se hur stressen rinner i väg med 
bäcken, långt bort från dig.

(Paus: vila en stund…)

Nu är det dax att återvända.

  Du stiger upp ur bäcken, tar på dig skorna igen och sakta går du tillbaka 
genom den gröna skogen.

Känn hur en varm känsla har spridit sig i hela din kropp.

3 – 2 – 1  Öppna ögonen.”

5. Samtala efteråt:

”Känn på din puls igen. Hur känns det? Slår det fortare eller 
långsammare nu? Kommer ni ihåg hur det kändes när pulsen 
slog fortare? Varför är det bra att pulsen slår fortare ibland? 
Varför är det också viktigt att den slår långsammare ibland?”

Hjärtat är ju kroppens viktigaste muskel som pumpar runt allt blod i hela kroppen. Då får kroppen näring och syre.
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UPPDRAGETS SYFTE 
• Att väcka intresse för och ge  

kunskap om hälsa när det gäller 
– rörelse och motion  
– socker och tandhygien  
– mat  
– sömn och vila 
– sociala relationer.


