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Varighed
Et eller to timer eller mere, afhængigt af kompleksiteten af de forklaringer, du giver,
og alderen på din målgruppe. Cirka tidsforbrug:
Opgave et:    30 minuter
Opgave to:    30 minuter 
Opgave tre:   15 minuter 
Opgave fire:  15 minuter 
Opgave fem:  15 minuter
Opgave seks: 15 til 40 minutes (afhængig den nødvendige støtte)

Kalender
Denne særlige aktivitet kan udføres når som helst i løbet af skoleåret. Afhængigt af
de andre aktiviteter, I har måske planlagt, ville det være interessant at placere denne
aktivitet tættest på andre aktiviteter. f.eks. lige før aktiviteten om "junk food versus
sund mad", da viden om fordøjelse og transformation af næringsstoffer er afgørende
for denne aktivitet. Ideelt set ville det være rart at have aktiviteten tæt på
høstsæsonen, hvis der er lavet en permakultur haven, så underviseren kan illustrere
madrejsen med at spise høstens produkter. Det kan også være interessant at lave
denne aktivitet i begyndelsen af skoleåret for at få eleverne til at forstå vigtigheden
af, hvad vi spiser og hvorfor, til at skabe bevidsthed for sund ernæring og
permakultur konceptet.
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Introduktion
Ideen er at forklare fordøjelsessystemet og dets mekanismer gennem spil,
eksperimenter og fysisk visualisering.



Forberedelse
Start med forskningen om emnet og forbered et tegnet fordøjelsessystem uden
begreber. Derefter forbered aktivitets værktøjer: skær op garntråde i forskellige
farver, som har længden af hver del af fordøjelsessystemet (flere detaljere i opgave
3). Forbedre visualisering skal du gøre farven på garnet svarende til farverne på dit
fordøjelsessystemskema.
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Udfordringer, som vil føre til
afslutningen af hovedopgaven:
Den første udfordring her vil være at få alle studerende til at deltage på en eller
anden måde. Afhængigt af størrelser af grupperne kan du bruge forskellige
strategier. Da der er et begrænset antal organer og ”dele” i fordøjelsessystemet, kan
du have flere elever end tråde for eksempel. Hvis dette er tilfældet opretter man
grupper på to elever pr. tråd. En gruppe forklarer organet samt beliggenhed i
fordøjelsessystemet og den anden gruppe forklare fasen af fordøjelsen og kemiske
aspekter.
Den anden udfordring er at forbinde biologi med permakultur. Det er vigtigt her at
fremhæve den måde, menneskekroppen interagerer med sin mad, betydning af sund
kost og den måde, menneskelig fordøjelse integreres i en meget større fødekæde og
cyklus.
Den tredje udfordring vil være hvordan man håndtere belønninger og konkurrencer.
Ideen er at skabe en atmosfære af  "sund konkurrence" og teamwork.
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Gamification metoder
Ideen er at gøre konceptet af menneskelig fordøjelse spændende, brugbart og
visuelt. Der vil være fysiske visualiseringer af fordøjelsessystemet og dets forskellige
trin. Der vil også være spil og udfordringer for at stimulere deltagelse i aktiviteterne.
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Debriefing/ønskede resultater og
opnåede kompetencer:

  tegne et skema af og forklare det menneskelige fordøjelsessystem

 kende fem trin i fordøjelsesprocessen og deres funktion

Eleverne er i stand til at:
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Tips til vellykket facilitering, tilsyn
samt organisering:
Det er anbefalet at forberede materiale og har nok plads til rådighed for opgave 3.

Debat/ideer for formel uddannelse
(valgfrit):
Her er brainstormaktiviteterne en form af debat,  f.eks. en diskussion om madvaner i
de forskellige familier.



Arbejdsmateriale for
eleverne:
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Relateret STE (A) M teori:
Dette emne falder inden for ernæringsvidenskab, som er relateret til det bredere
emne biologi og til dels kemi. Biologi er en gren af videnskaben, der studerer den
måde, organismer fungerer på, og hvordan de interagerer med deres miljø. I
forbindelse med permakultur er interaktion med miljøet et nøglebegreb, og
harmonisering af disse interaktioner er nøglen til en bæredygtig livsstil. Ved at
forstå den måde, kroppen fungerer på, og dens grundlæggende behov, kan vi
begynde at udarbejde en bæredygtig og sund livsstil og kost.
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Nøgleord
Biologi, fordøjelsessystem, menneskelige legeme, madrejse, ernæring
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Generelt mål
Aktiviteten sigter mod at opdage fordøjelsessystemet på en gamified måde og at
forstå hele processen med fordøjelsen. Det andet mål er at forstå den måde, kroppen
fungerer på, samt hvordan det hænger sammen med fødekæden og miljøet.
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Foreslået miljømæssig kontekst
Denne aktivitet og de forskellige udfordringer kan for det meste laves i
klasseværelset. Vi anbefaler at gå ud til skolegården, i det mindste til spillet med
tråde, men det er ikke obligatorisk.

Uddannelsesmål

forstå betydningen af mad og hvordan den bidrager til driften af vores krop.
udvikle sunde spisevaner og tage sig af deres krop.
forstå og være i stand til at forklare fordøjelsesprocessen, og hvordan mad
behandlesaf kroppen.
lære vigtigheden af næringsstoffer og hvad kroppen bruger til at opbygge sig
selv
lære om de forskellige typer mad: lipider, proteiner, kulhydrater osv.

Det vil hjælpe eleverne at:
·          

Nødvendigt udstyr og materialer
Garn i forskellige farver; saks, tavle, kridt, papir og kuglepenne til eleverne,
forklæde(r) eller t-shirt (s), afhængigt af hvilken form for aktivitet man vælger, har
man brug for penne, som er designet til at skrive på tekstil.
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Medier og ressourcer
TED-ed “How your digestive system works” - Emma Bryce:
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI
Billeder fra Pixabay
Fordøjelseskanalenumre; https://www.perkinselearning.org/accessible-
science/activities/digestive-system-model-demonstrating-sequence-and-length-
organs
Fordøjelsesforklæde kan købes på: https://www.orientaltrading.com/color-your-
own-digestive-system-canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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1 Brainstorming, tegningsspillet
Tavlen deles i to - lodret. På venstre side kan du tegne en mund øverst
og anus som en lille cirkel i bunden, som repræsenterer begyndelsen
og slutningen af fordøjelsessystemet. Der er intet imellem. Elever skal
udfylde begreberne og forsøge at navngive de forskellige
fordøjelsesdele og at forklare deres rolle. Man kan give dem nogle
hints, såsom hvor mange trin og organer der er i fordøjelsessystemet.

Opgaver
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Opgaver
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2 Tegning
Når det er gjort, tegnes munden og anus på den anden side af tavlen igen.
Trin forklares, mens man udfylder begreberne. Hint: Hvis du ikke har det
godt med at tegne, kan du udskrive fordøjelsessystemet og skjule
begreberne med flere stykker papir, som fjernes mens man forklarer
begreberne.

Ekstra idé: 
Samtidig kan man medbringe noget mad til klassen. Og få eleverne til at
tænke på, hvordan man omdanner maden til næringsstoffer til kroppen.

Eksemple: 
En æble: Hvad skal du gøre først? Kan æblen give dig næringsstofferne, som
det er? Nej, først skal du skære og knuse den. Man kan vise hvordan man
gøre det med tænderne.
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Opgaver

Her er nogle eksempler på fordøjelsessystemer med mange kommentarer eller med
færre, afhængigt af niveauet af målgruppen. Lignende diagrammer er tilgængelige i
biologilaboratorier.  Skjul diagrammerne, mens opgave 1 udføres.
Kilde: pixabay, gratis at bruge. 
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3 Spil med trådene
Når hele fordøjelsessystemet er tegnet, kan man lave et andet spil: Hvor
lang er fordøjelsessystemet? Til det har du brug for tråde i forskellige farver
(garn ) og bruger en farve til hver del af fordøjelsessystemet.

På forhånd kan du bede eleverne om at skrive ned på en post-it (eller på tavlen),
hvor længe de tror, at fordøjelsessystemet er. Når det er gjort, tager du spillet, og
med præskårne stykker beder du eleverne om at holde snoren op og rekonstruere
fordøjelsessystemet i den rigtige rækkefølge. Lyserød = mund, Orange = spiserør, osv.
Da fordøjelsessystemet er ret langt, kan det anbefales at gøre det uden for
klasseværelset.

På denne måde kan eleverne have en forestilling om, hvor lang det virkelig er, og om
proportioner. 
For flere detaljer, kan man give eleverne små skilte med navnene på overgangen
mellem de forskellige dele.

Eksempel: Halsen er overgangen mellem munden og spiserøret osv ... og eleverne
skal sætte alt i rækkenfølge.

Opgaver

Her er et eksample af størrelser 
af fordøjelsessystemet: 

Del                               Længde
Mund                            8cm (3")
Spiserør                        25 cm (10")
Mave                             15cm (6")
Tyndtarm                      4-6m (13-20")
Tykdarm                        1.2 m (4")
Anus                   på enden af fordøjelsessystemet

Bemærk:
Disse tal er et gennemsnit,

som kan ændre sig efter alder, køn osv. Vi
anbefaler at sikre, at de matcher tal

i dit læringsmateriale. Der kan også inkluderes
flere dele: tolvfingertarm osv. Dette eksempel

er forenkelt for yngre elever.
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Opgaver
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5 Rollespil
Man beder eleverne om at vælge et bestemt organ og derefter forklare dets
anvendelse, funktion og mekanisme for de andre elever i rækkefølge. De
fortæller historien om maden og hvordan den blev fordøjet som en fælles
historie.

6 Forklæde
Som en belønning for eleven, som har de fleste points eller lavede den
bedste præsentation, kan man give et fordøjelsessystem forklæde! Dette
forklæde viser fordøjelsessystemet, som er tegnet på en person. Man kan
enten lave det selv, købe et som i linket til dette billede eller lave det
sammen med eleverne på et tomt forklæde. I stedet for et forklæde kan man
bruge en t-shirt.

4 Konkurrencen - Fordøjelsesquiz
I denne opgave kan man spørge eleverne om nogle fakta og hvad svarene er.
Der er ingen forkerte svar, det er bare for at se, hvem kommer tættest på.
For eksempel: Man sammenligner det reelle længde af fordøjelsessystemet
med elevens svar og tildeler point til den, der var tættest på.
Da fordøjelsessystemet er langt, kan man spørge eleverne, hvor lang tid de
tror, det tager vores krop at fordøje mad? Er det det samme for hver mad?
Tildel points til den elev, der var tættest på det rigtige svar
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Source: https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-
canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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Projektpartnere
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


