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Charmen med tarmen

Tarmsystemet har dåligt rykte. Vi tänker sällan på 
tarmens betydelse. På Heureka har du nu möjlig-
het att ta del av denna värld som står oss alla så 
nära, men ändå är onåbar. In genom munnen och 
ut genom ändtarmsöppningen! Däremellan får du 
lära dig mer om matsmältningen, tarmmikroberna 
och din tarms välbefinnande!

Vid en närmare granskning kan tarmsystemets 
funktion rentav ses som intelligent. Dessutom 
är tarmen tätbefolkad! I vårt tarmsystem lever 
miljdarder bakterier utan att vi är medvetna om 
det: denna mikrobiota påverkar vårt dagliga liv 
– inte bara vårt fysiska, utan även vårt psykiska 
välbefinnande. Vi har en så nära samlevnad med 
våra mikrober att vi egentligen skulle kunna tala 
om oss i stället för om mig: vi skulle inte klara oss 
utan våra mikrober!

Utställningen Charmen med tarmen bygger på 
Giulia och Jill Enders bok och belyser funktionen 
hos detta ofta så underskattade organ och hjälper 
oss att förstå hur vi kan använda denna kunskap 
för att må bättre.

Uppgifter före och efter utställningsbesöket

Syften med inlärningsuppgifterna: Syftet med inlärningsuppgifterna är att de ska fungera som intro-
duktion till utställningen Charmen med tarmen, erbjuda fördjupad information om utställningens 
teman och göra det lättare att repetera temana efter utställningsbesöket. Uppgifterna låter eleverna ta del 
av olika fenomen i tarmen och matsmältningen genom små experimentella arbeten. Dessutom undersö-
ker vi på vilket sätt tarmen hänger ihop med hjärnan och humöret.

Så här används inlärningsuppgifterna: Uppgifterna riktar sig i synnerhet till högstadiet och andra sta-
diet, men kan även användas i lågstadiet i tillämpliga delar. Största delen av uppgifterna är experimen-
tella arbeten som ska genomföras parvis, och det ingår även forskningsuppgifter. En del av arbetena kan 
genomföras under lektionen, medan andra i sin tur är mer långvariga små projekt. Vi rekommenderar 
att lågstadielärare även tar del av inlärningsmaterialet för Heurekas utställning Det susar i tarmen, som 
passar särskilt bra för lågstadieelever.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar i synnerhet inom läroämnena biologi, 
kemi, hälsokunskap, psykologi och miljökunskap.  

Anvisningar om användningen av materialet: Uppgifterna har delats in i tre olika teman: ”Vad tillför 
saliven i munnen?”, ”Vad äter vi egentligen?” och ”Vem är det som bor i oss?”. En del av uppgifterna är av 
en sådan karaktär att de passar bättre före utställningsbesöket, medan andra passar bättre att göra efter 
besöket. 

Ni kan göra endast en del av uppgifterna eller sammanställa dem till en större helhet som omfattar flera 
lektioner. 
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Vad tillför saliven i munnen?

Uppgifterna i avsnittet passar bäst att göra före utställningsbesöket.

När vi talar om matsmältningen och tarmen kan entrén till tarmen, munnen, 
hamna lite i skymundan. Munnen är alltid synlig och är därför inte förknip-
pad med samma gåtfullhet som de delar av matsmältningskanalen som är 
dolda för vår blick. I munnen sker dock otaliga fenomen som är centrala för 
matsmältningen. Matsmältningsfunktionerna inleds i själva verket redan 
innan maten ens har hunnit in i vår mun. När vi ser eller känner doften av en 
delikat matportion börjar magsäcken utsöndra magsyror och salivutsönd-
ringen ökar. I munnens rike är saliven något av ett mirakelmedel som det är 
intressant att ta en närmare titt på.

Saliv är filtrerat blod och bildas i en mängd av 1–1,5 liter om dagen. Den 
största delen av saliven (0,7–1 liter) produceras av underkäksspottkörtlarna, 
som man kan känna om man rör försiktigt vid halsen under käken. Öron-
spottkörtlarna producerar saliv endast när det behövs – till exempel när vi 
äter. Det finns fyra salivgångar i vår mun: två på insidan av kinderna i höjd 
med tänderna i överkäken (öronspottkörtlarna) och två under tungan, på 
båda sidorna om tungbandet (underkäksspottkörtlarna). Du kan hitta alla 
genom att känna efter med tungan. 

Saliven innehåller en enorm mängd olika ämnen. De viktigaste av dem är 
vatten (99,5 procent av salivens volym), mucin, olika antikroppar, matsmält-
ningsenzymer, opiorfin och många ämnen som främjar tändernas välbefin-
nande. Vattnet fungerar som glidmedel för tungrörelserna och hjälper oss 
att tala. Mucin är ett slemämne som fångar in skadliga bakterier så att olika 
antikroppar kan förstöra dem. Matsmältningsenzymerna, till exempel amylas, 

börjar bryta ner de näringsämnen som finns i maten. Opiorfin är ett starkt 
smärtlindrande ämne som skyddar vår känsliga mun. Ämnen som främjar 
tändernas välbefinnande, till exempel fluorid, stärker tändernas emalj. 

I nästa experiment fördjupar vi oss framför allt i funktionen hos det amyla-
senzym som saliven innehåller. Amylasen börjar nedbrytningen av stärkelsen 
i maten till socker. Ni kan göra alla experiment eller bara en del av dem.
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Experiment 1: Fram med stärkelsen!

Mål: 
Syftet med experimentet är att ta reda på vilka födoämnen som innehåller 
rikligt med stärkelse och vilka som inte gör det. 

Material som behövs: 
• Olika livsmedel, till exempel bröd, mjöl, äpple, potatis, ost
• En lösning som innehåller jod, till exempel Betadine som finns på apo-

teket
• Pipett
• Dekanterglas
• Tallrik

Gör så här:
1. Lägg en liten bit av de livsmedel som ska undersökas på tallriken.
2. Använd pipetten för att droppa några droppar av jodlösningen på varje 

livsmedel.
3. Iaktta eventuella färgförändringar. Vad märker du?

Livsmedel som innehåller mycket stärkelse (mjöl, bröd, potatis) färgas mörk-
blå eller lila, beroende på hur stark jodlösningen är. När det gäller de andra 
livsmedlen (äpplet, osten) förblir lösningen gul eller brun.

Tips:
Jod fläckar lätt ner huden och kläderna. Uppmana alltså eleverna att ta det 
lugnt när de arbetar med jodlösningen!

Bakgrund: 
Stärkelse är växternas förrådskolhydrat och består av glukosmolekyler som 
producerats vid assimilationen. Den är en viktig energikälla för människan 
och finns i riklig mängd i bl.a. rotfrukter och spannmål. I kroppen bryts stär-
kelsen ner i mindre kolhydrater med hjälp av enzymer. Nedbrytningen börjar 
i munnen och fortsätter i resten av matsmältningskanalen. Jodlösningen fär-
gar stärkelsen i livsmedlen i blå och lila nyanser.
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Experiment 2: Amylas som angelägenhet

Mål: 
Syftet med experimentet är att se hur amylasenzymet i saliven fungerar och 
hur stärkelsen bryts ner i matsmältningskanalen.

Material som behövs:
• Potatismjöl
• Vatten
• En lösning som innehåller jod, till exempel Betadine som finns på apo-

teket
• Skedar
• Dekanterglas
• Provrör och provrörsställning
• Pipett

Gör så här:
1. Fyll ett dekanterglas med ljumt vatten ur kranen.
2. Lös upp en liten mängd potatismjöl i vattnet.
3. Häll lite av lösningen i de båda provrören.
4. Tillsätt saliv i ett av provrören och vänta cirka fem minuter.
5. Använd pipetten för att tillsätta en droppe jodlösning i båda provrören.
6. Observera färgförändringarna.

Tips:
Jod fläckar lätt ner huden och kläderna. Uppmana alltså eleverna att ta det 
lugnt när de arbetar med jodlösningen! Medan ni väntar på effekten av amy-
lasen i saliven hinner ni till exempel utföra experiment 1: Fram med stärkel-
sen!

Bakgrund:
Amylas är ett enzym som finns i saliven och som bryter ner stärkelsen i 
maten till socker. Förutom spottkörtlarna i munnen utsöndrar även bukspott-
körteln amylas. Om experimentet lyckas är provröret med saliv klart mer 
färglöst när jodlösningen har tillsatts än provröret utan saliv. Detta beror på 
att amylasen i saliven har hunnit bryta ner stärkelsen i potatismjölet i mindre 
sockerarter, så att joden inte längre färgar lösningen lika kraftigt.
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Experiment 3: Syraattack

Mål: 
Syftet med experimentet är att observera förändringar i munnens pH-värde 
under en syraattack. Samtidigt får vi lära oss mer om amylasens funktion och 
nedbrytningen av stärkelse till andra sockerarter. 

Material som behövs:
• pH-papper (t.ex. lackmuspapper)
• Knäckebröd
• Xylitoltuggummi
• Anteckningsmaterial

Gör så här:
1. Mät pH-värdet i munnen med hjälp av till exempel lackmuspapper och 

anteckna värdet.
2. Stoppa en bit knäckebröd i munnen och tugga på den i ett par minuter 

– svälj inte ner den ännu.
3. Du kan svälja när knäckebrödet börjar få en tydligt sötare smak.
4. Mät pH-värdet i munnen igen och anteckna värdet.
5. Stoppa en bit xylitoltuggummi i munnen och tugga på den i ett par 

minuter.
6. Mät pH-värdet i munnen ännu en gång och anteckna värdet.
7. Hur varierar pH-värdena i din mun mellan de olika mätningarna? Jäm-

för resultaten med din partner!

Tips:
Experimentet bör inte genomföras om eleverna sannolikt har en pågående 
syraattack (till exempel genast efter maten). Innan experimentet inleds kan 
du även visa eleverna en bild på en läcker maträtt och be dem iaktta vilka för-
ändringar som sker i salivutsöndringen. Våra matsmältningsfunktioner börjar 
redan innan maten hinner in i vår mun – salivutsöndringen ökar redan när vi 
ser mat.

Experimentet kan även utföras så att endast den ena i paret tuggar tuggummi 
före den tredje pH-mätningen. Det ger jämförelsen av resultaten en intressant 
ny dimension.

Bakgrund: 
Amylasenzymet i saliven bryter ner stärkelsen i maten till socker. Stärkelsen 
smakar inte sött i sig själv, men de mindre sockermolekylerna som bildas 
när den faller sönder har en söt smak. När vi tuggar länge på knäckebröd 
kan vi känna smaken av hur stärkelsen sönderfaller till sockerarter. Bakte-
rierna i munnen använder sockerarterna som näring och omvandlar dem till 
sura ämnesomsättningsprodukter. Därför sjunker pH-värdet i munnen efter 
en måltid. Då talar vi om en syraattack. Att tugga på xylitoltuggummi ökar 
salivutsöndringen i munnen, vilket rengör den. Bakterierna kan heller inte 
utnyttja xylitolen som näring, vilket förebygger bakterietillväxt. Därför däm-
pas syraattacken om vi använder xylitoltuggummi.
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Vad äter vi egentligen?

Uppgiften i avsnittet passar före eller efter utställningsbesöket

Den viktigaste fasen av matsmältningen äger rum i tunntarmen, när den 
maximala ytan börjar bryta ner maten till pyttesmå atomer. Här avgörs om vi 
tål laktos, vad som är sund föda eller vilken mat som framkallar allergier. Våra 
matsmältningsenzym arbetar under denna sista etapp som minimala saxar: 
de klipper sönder maten tills den har minsta gemensamma nämnare med 
våra kroppsceller. Naturens knep är nämligen att allt levande består av samma 
grundmaterial: sockermolekyler, aminosyror och fetter. Alla våra livsmedel 
härrör från levande organismer – enligt den biologiska definitionen räknas 
ett äppelträd lika väl som en ko dit. (Avsnittet är ur Giulia Enders bok Char-
men med tarmen)

I uppgiften i det här avsnittet får eleverna sätta sig in i vad maten som vi äter 
innehåller och hur vi kan påvisa dessa livsviktiga beståndsdelar i maten.   
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Experiment 4: Experiment för att påvisa matens 
sammansättning

Mål:
Att med hjälp av olika påvisningstest undersöka vilka beståndsdelar olika 
födoämnen innehåller.

Material som behövs:

• Olika födoämnen och produktförpackningarna
• Glukos
• Hushållssocker
• Natriumhydroxidlösning
• Kopparsulfatlösning
• Saltsyra
• Filterpapper
• Provrör och provrörsställning
• Glasstav
• Upphettningsredskap
• Vattenbad

Arbetsgång
Ni kan göra endast enskilda experiment ur avsnittet eller genomföra hela 
avsnittet enligt anvisningarna.

Börja med att tillsammans med eleverna diskutera födoämnen och vad olika 
typer av mat faktiskt innehåller. Dela därefter ut olika födoämnespaket till 
eleverna och låt dem ta reda på vad produkterna egentligen innehåller och 

vilken näring vi får från produkten.

Öva sedan på hur vi kemiskt kan påvisa kolhydrater, fett och protein. Dela 
efter övningen ut olika födoämnen till eleverna, till exempel skinka, nötter, 
mjölk, bröd, kaffe och majskakor. Elevernas uppgift är att genom experiment 
undersöka vilka olika beståndsdelar som ingår i de födoämnen som under-
söks. Stämmer resultatet av undersökningen överens med varudeklarationen?

Experiment för att påvisa enkla sockerarter
1. Tillsätt glukos och vatten i ett provrör.
2. Fyll ett annat provrör med enbart vatten.
3. Tillsätt 10 droppar kopparsulfatlösning i båda provrören.
4. Tillsätt 10 droppar natriumhydroxidlösning i båda provrören. 
5. Placera provrören i ett vattenbad, rör om med glasstaven och vänta. Vad 

märker du?

Provet som innehåller glukos blir orange, vilket visar att det innehåller socker. 

Experiment för att påvisa sammansatta sockerarter
1. Tillsätt hushållssocker och vatten i ett provrör.
2. Tillsätt 10 droppar saltsyra på bottnen.
3. Värm provröret i vattenbad under omrörning i 10 minuter.
4. Gör punkterna 3–5 i experimentet för att påvisa enkla sockerarter.

I experimentet faller sockret först sönder i enkla sockerarter och kan då påvi-
sas med experimentet för att påvisa enkla sockerarter. 
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Påvisande av stärkelse
Se experiment 1: Fram med stärkelsen, som finns tidigare i materialet. 

Experiment för att påvisa fetter
Ett lämpligt prov för undersökningen är till exempel en nöt eller kokosfett. 

1. Ta en bit av det prov som ska undersökas och gnugga det mot  
filterpappret.

2. Låt filterpappret torka.
3. Hur ser filterpappret ut när det har torkat? Vad märker du?

Fet mat lämnar efter sig en tydlig fettfläck på filterpappret. Fläcken kan 
urskiljas särskilt väl om man håller upp filterpappret mot ljuset. 

Påvisande av proteiner eller äggviteämnen
Ett lämpligt prov för undersökningen är äggvitan ur ett ägg.

1. Placera de prover som ska undersökas i provrör (ett prov/provrör).
2. Tillsätt 10 droppar kopparsulfatlösning i provrören.
3. Tillsätt 10 droppar natriumhydroxidlösning i provrören.
4. Rör om i provrören med en glasstav och vänta. Vad märker du? 

Provrören som innehåller protein blir lila, medan de andra förblir blå. Färgen 
på det prov som undersöks kan också påverka slutresultatet, men prov som 
innehåller protein blir lila. 

Tips:
De här instruktionerna är en bra forskningsövning för eleverna. Experimen-
ten kan delas upp på flera lektioner och passar särskilt bra inom undervis-
ningen i organisk kemi. Du kommer väl ihåg att hantera det avfall som upp-
står under arbetet på rätt sätt.  

Bakgrund:
Kolhydrater är grunden i vår kost och vår viktigaste energikälla. Till kolhy-
drater hör stärkelsen i spannmålsprodukter och potatis, sockerarterna i grön-
saker, frukter och bär, maltosen eller maltsockret i bröd och mjöl samt lakto-
sen eller mjölksockret i mjölk. Stärkelse och maltos spjälks i matsmältningen 
till glukos innan de tas upp. Kolhydrater delas in i tre grupper på basis av den 
kemiska strukturen:

1. enkla sockerarter eller monosackarider (till exempel glukos, dvs. druv-
socker, och fruktos, dvs. fruktsocker)

2. sammansatta sockerarter eller disackarider (till exempel sackaros, dvs. 
rörsocker, laktos, dvs. mjölksocker, och maltos, dvs. maltsocker)

3. långkedjade kolhydrater eller polysackarider (till exempel stärkelse och 
cellulosa).
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Fetter ger mycket energi. Ett gram fett innehåller mer än två gånger mer 
energi än motsvarande mängd kolhydrater. Trots detta är fetter viktiga 
näringsämnen, och vår kropp behöver fetter för många livsviktiga uppgifter. 
Synligt fett är till exempel det smör som vi brer på brödet, medan dolt fett är 
fett som är dolt i maten. Dolt fett finns i till exempel ost, korv och grädde. Fet-
ter delas in i tre grupper på basis av den kemiska strukturen:

1. mättat fett (ingen dubbelbindning i den kemiska strukturen)
2. enkelomättat fett (en dubbelbindning i den kemiska strukturen)
3. fleromättat fett (två eller flera dubbelbindningar i den kemiska struk-

turen).

Mättade fetter kallas även hårda fetter och omättade fetter kallas mjuka fetter. 
Ju mer omättade fetter det finns i fettet, desto mer flytande är det.

Proteiner, eller äggviteämnen, är också en viktig del av vår föda. Proteiner är 
uppbyggda av aminosyror, som det finns totalt 20 olika av. Dessa aminosyror 
kan delas in i essentiella och icke-essentiella aminosyror. Essentiella aminosy-
ror förekommer allra bäst i animaliska produkter, men baljväxter, nötter, frön 
och fullkornsspannmål innehåller också dessa viktiga aminosyror.
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Vem är det som bor i oss?

Uppgiften i avsnittet passar bäst efter utställningsbesöket. 

Vi människor bebor vår planet i ett ganska stort antal. Antalet människor 
på jorden bleknar dock i jämförelse med antalet mikroskopiska organismer, 
mikrober, som befolkar oss. Av dessa inneboende kamperar upp till 99 pro-
cent i vårt tarmsystem. Det innebär dock inte att det skulle finnas särskilt lite 
mikrober i resten av kroppen – det finns bara så oerhört många av dem i tar-
men.

Mikrobsamhället i vårt tarmsystem, mikrobiotan, består av bakterier (över 
90 procent av tarmmikroberna), virus, svampar och en mängd andra encel-
liga organismer. Hela mikrobiotan i tarmen väger cirka två kilogram och 
innehåller ungefär hundra biljoner (= hundra miljoner miljoner) bakterier. 
Det finns alltså mer bakterier i vårt tarmsystem än det finns mänskliga celler 
i vår kropp. Flest bakterier finns i tjocktarmen och ändtarmen. Ett gram avfö-
ring innehåller fler bakterier än det finns människor på jordklotet.

Mikrofloran i tarmen har otaliga uppgifter. Mikroberna bryter ner osmält 
mat, sörjer för tarmens energiintag, tillverkar vitaminer, rensar bort gifter och 
läkemedel samt utbildar vårt immunsystem. Bakterierna i tarmen producerar 
syror, gaser och fetter för olika ändamål. Olika allvarliga tillstånd i kroppen, 
till exempel depression, nervsjukdomar och tarmproblem, kan ta sig uttryck 
i förändringar i mikrofloran i vårt tarmsystem. Vår tarmmikrobiota ger med 
andra ord en summarisk bild av hurdana vi är och hur vi mår. Varje männ-
iskas tarmmikroflora är unik, och den förändras och utvecklas under hela 
livet.  
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Experiment 5: 

Bakterieodling av olika födoämnen

Mål:
Syftet med experimentet är att lära sig hur man tillverkar en bakterieodling 
och att odla bakterier som förekommer i munnen. Samtidigt observerar vi 
hur rengöring av munnen och ätande påverkar mängden bakterier i munnen.

Material som behövs:
• Petriskål eller ett annat grunt kärl med lock
• Agarpulver (finns t.ex. i välsorterade livsmedelsbutiker)
• Kokplatta
• Kastrull
• (Termometer)

Gör så här:
Tillverka agarlösningen som används som odlingsunderlag genom att blanda 
150 ml destillerat vatten och 4,2 g agarpulver (räcker till sex skålar). Koka lös-
ningen i mikrovågsugn tills allt pulver har löst sig och temperaturen har nått 
nästan 100 grader. Det är bra att röra om i lösningen emellanåt, eftersom agar 
lätt bränns vid. Låt slutligen lösningen svalna till cirka 60 grader. Agarlös-
ningen får inte svalna till under 45 grader, eftersom den i så fall stelnar.

Gjuta skålar:
Öppna locket på den sterila petriskålen. Häll svalnat (cirka 50-gradigt) 
odlingsmedium ur Erlenmeyerkolven på petriskålen så att det bildar ett cirka 
4 mm tjockt skikt. (För en petriskål med diametern 9 cm behövs cirka 20–25 

ml odlingsunderlag.) Stäng locket. Låt petriskålen svalna i cirka 10 minuter 
med locket på. Det svalnade och geléartade odlingsmediet är klart att använ-
das som odlingsunderlag för bakterierna.

Instruktioner för bakterieodlingen: 
1. Gnid en ren tandpetare mot insidan av kinden för att ta ett prov. Före 

provtagningen kan du tugga på något födoämne, till exempel godis, ett 
äpple, chips, knäckebröd e.d. 

2. Överför provet genom att nudda lätt med tandpetaren vid det förbe-
redda agar-odlingsunderlaget.

3. Använd en märkpenna för att i bottnen på petriskålen ringa in de 
områden som du och din partner har nuddat vid. 

4. Låt odlingen växa i fred. 
5. När det har gått tillräckligt lång tid kan ni jämföra proven. Vilken mat 

gör att det samlas mest bakterier i munnen? 

Bakterier förökar sig genom att dela sig i två. Förökningshastigheten beror på 
arten och odlingstemperaturen (delning var 20:e minut under optimala för-
hållanden). Många arter bildar tydliga härdar på en vecka.

Tips:
För att spara tid kan du göra agar-petriskålarna klara i förväg. Eleverna kan 
även tugga på olika födoämnen innan de gör bakterieodlingen, så att ni kan 
jämföra hur stor bakteriemängd olika födoämnen ger upphov till i munnen. 

Bakgrund:
Agar är en kolhydratblandning som utvinns ur vissa rödalger i världshaven. 
Även en liten mängd får en vattenlösning att koagulera. Gelé som har tillver-
kats av agarpulver passar mycket bra som odlingsunderlag för bakterier och 
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andra mikroorganismer. En del mikroorganismer kan använda enbart agar 
som näring, men för andra mikroorganismer måste näringstillskott blandas i 
agarlösningen. 

Man kan till exempel använda utspädd köttbuljong i stället för vatten när 
agarskålarna gjuts. Då ökar mängden bakterier som växer i skålen avsevärt. 
Man kan även tillsätta antibiotika i lösningen för att förhindra tillväxt av vissa 
bakterier. Agar används allmänt också inom matlagning, till exempel som 
ersättning för gelatin i sötsaker.

Bakterier är mikroskopiskt små, encelliga prokaryoter. Bakterierna är evolu-
tivt mycket gamla och under miljontals år har de kunnat anpassa sig till alla 
livsmiljöer på jorden. Det finns bakterier överallt där det finns liv: i luften, 
vattnet, på land och i andra organismer.

Bakterierna är i regel 0,2–2 mikrometer stora (det vill säga tusendels milli-
metrar). Bakterien omges av ett cellmembran och en cellvägg som i sin tur 
kan omges av en slemkapsel. På bakteriernas yta kan det finnas trådformade 
utskott (pili), som gör det lättare för cellen att fästa antingen vid andra celler 
eller vid ett lämpligt underlag, samt piskor (flageller), som ger cellen möjlig-
het att förflytta sig. Bakterier är prokaryota vilket betyder att deras arvsmassa 
inte omges av något kärnmembran. Arvsmassan i bakterierna finns i en ring-
formad DNA-molekyl (kromosom) och dessutom kan det i cytosolen finnas 
mindre ringformade DNA-molekyler som kallas för plasmider. Bakterier har 
inga organeller, med undantag av ribosomer. Cellandningen sker i mesoso-
mer, som är veck i cellmembranet. 

Många bakterier lever som parasiter i andra organismer och kan vara skad-
liga. Vissa bakterier är emellertid nyttiga eller rentav oumbärliga för bäraren. 

Till exempel är den stavformade kolibakterien mycket vanlig i däggdjurs, 
såsom människors, tarmar. Kolibakterierna hjälper till att behandla näringen, 
och en stor del av bakterierna i människans avföring är kolibakterier.

Alla mikroskopiskt små organismer kallas för mikrober, och de finns i alla 
levande organismer. Till exempel mögelsvampar (växer som cellansamlingar), 
jästsvampar, små gröna alger och protister (flercelliga) är också mikrober. 
Som mikrober kan man även klassificera virus, även om dessa inte anses vara 
levande varelser.

Bakteriers och övriga mikrobers struktur, livsfunktioner och utnyttjandet av 
dem undersöks inom mikrobiologin. Mikrobiologin har en massa praktiska 
tillämpningar till exempel inom medicin, livsmedelsteknologi och miljötek-
nologi. Bakterier utnyttjas till exempel vid kompostering. Inom medicinen 
identifieras bakterier till exempel med hjälp av svalgodling.

Bakterier (Bacteria) utgör en av de tre huvudgrupperna (domänerna) inom 
levande organismer. De två andra domänerna är arkéer (Archae) och eukary-
oter (Eucarya) det vill säga celler med cellkärna. Arkéer är encelliga organis-
mer utan cellkärna och ligger baserat på sin arvsmassa minst lika långt ifrån 
bakterier som från djur. De största rikena bland eukaryoter är svampar, växter 
och djur.

Traditionellt har bakterier klassificerats utifrån morfologin, det vill säga utse-
endet. Bakterier kan vara sfäriska (kocker), stavformade (stavbakterier eller 
baciller), korta, nästan sfäriska stavbakterier (kockobaciller), korta spiralfor-
made (spiriller), skruvade (vibrio) eller långa och spiralformade (spiroketer). 
Den morfologiska klassificeringen berättar dock inget om hur olika bakterie-
arter är besläktade eller hur de har utvecklats.
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Bakterierna kan klassificeras med en gramfärgningsmetod. Gramposi-
tiva bakterier har ett tunt cellmembran som tål hantering i flera steg, och 
de behåller sin första, mörklila färg. Gramnegativa bakterier har ett tjockt 
cellmembran och färgas rosa. Det tjocka membranet gör det svårare för läke-
medel att verka.

Experiment 6: Hjärnan och tarmen  
– hur hänger de ihop?

Mål:
Att förstå sambandet mellan tarmsystemet och hjärnan och undersöka varför 
tarmen kallas den andra hjärnan. 

Material som behövs:
• skrivdon
• datorer eller smartenheter

Introduktion:
Hjärnan skickar sina befallningar längs ryggmärgen till resten av kroppen 
och får i gengåva intressanta nyheter av kroppen. Människans hjärna får till 
exempel en bild av ett vägmärke från ögonen, medan sinnescellerna i huden 
skickar information om vilken temperatur det är utomhus.

Vi människor är mycket stolta över vår exceptionellt komplicerade hjärna. 
Välbefinnande, glädje, tillfredsställelse: vi upplever allt detta som tankar i 
hjärnan. Filosofering eller undersökande av fysiken är och förblir en sak för 
huvudet, men ”jag” är något mer. Det är en läxa som tarmen lär oss. Just detta 
granskas med nya ögon inom den moderna forskningen, och hjärnans abso-
luta ledande ställning börjar försiktigt ifrågasättas. Tarmsystemet innehåller 

inte enbart förvånansvärt många nerver, utan jämfört med resten av kroppen 
innehåller det även förvånansvärt många olika nerver. Där finns tillräckligt 
med olika signalsubstanser för en hel underhållskonvoj, isoleringsmaterial för 
nerverna och återinkopplingsmetoder. Endast ett organ har ett lika mångsi-
digt urval: hjärnan. Nervsystemet i tarmen kallas alltså inte för inte den andra 
hjärnan. 
I uppgiften i det här avsnittet får eleverna fundera på sin egen upplevelsevärld 
när det gäller sambandet mellan tarmsystemet och hjärnan samt ta reda på 
aktuella forskningsrön på temat. 

Gör så här:
Börja med att för eleverna läsa texten som är avsedd att användas som inled-
ning. Du kan även använda någon annan text som gör det lätt att väcka elev-
ernas intresse för temat. 

Dela sedan in eleverna i små grupper för att diskutera följande teman:
• Vilka tankar har du om sambandet mellan tarmsystemet och hjärnan? 

Har du själv observerat sambandet eller kan du komma på ett exempel 
där tarmen tydligt påverkar hjärnverksamheten?

• Eller tvärtom, i vilka slags situationer kan hjärnan påverka tarmsyste-
mets funktion? Kan till exempel vissa känslor påverka våra tarmar? 

Därefter får eleverna forska i varför tarmen kallas den andra hjärnan och på 
vilka sätt tarmbakterierna och tarmmikroberna har observerats påverka häl-
san. Lämpliga sökord för forskningen är till exempel

• tarmmikrober och hälsa
• tarmsystemet och hjärnan
• tarmbakterier och välbefinnande
• tarmsystemets mikrobiom
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En mycket bra källa till uppgiften är även Giulia Enders bok ”Charmen med 
tarmen – Om ett av kroppens mest underskattade organ”, som har påverkat 
utställningen Charmen med tarmen. 

Efter forskningsuppgiften är det bra att gå igenom elevernas resultat på det 
sätt som du finner bäst. Som avslutning på lektionen kan du ännu läsa det 
korta avsnitt ur Giulia Enders bok ”Charmen med tarmen” och utställningen 
”Charmen med tarmen” som finns som bakgrundsmaterial. 

Bakgrund:
Tänk dig att du är av samma storlek som ett pyttelitet tarmludd, eller villus, 
i tarmen. I dina ögon skulle tarmen se ut som en skog, där det bor miljarder 
exotiska organismer: bakterier, jästsvampar, arkéer och virus. Ingen annan-
stans i kroppen förekommer det så här många olika arter och släkter. Vi kallar 
den här helheten tarmens mikroflora. 

Undersökningar har visat att bakterier kan påverka vår vikt, våra allergier, 
vårt immunsystem och till och med vårt beteende. Och vi har alla en person-
lig mikroflora. 

Världen i vårt tarmsystem påverkar oss på samma sätt som världen runt 
omkring oss. Mikrofloran i tarmen anses vara i balans när den består av ett 
stort antal olika mikrober. Redan från tidig barndom bor det i vår mage en 
liten skara som utvecklas med oss. Vårt mikrobiotiska öde utformas utifrån 
vad vi äter, vad vi stoppar i munnen, var vi bor och vem vi kysser. Alla männ-
iskors mikroflora ser lite olika ut.

Människor har redan länge vetat vad forskningen först nu håller på att upp-
täcka: magens välbefinnande avgör i stor utsträckning hur vi mår. Vi är ”skits-

kraja” eller ”skiter på oss” när vi är rädda. ”Får inte ur oss något” när vi inte 
får till det. Vi ”sväljer” besvikelser, måste först ”smälta” nederlag och det kan 
komma ”surt efter”. Är vi förälskade har vi ”fjärilar i magen”. Vårt ”jag” består 
av huvud och mage – numera inte bara i språket utan allt oftare även i labbet. 

 


