STUDIEHANDLEDNING

Var kommer barn ifrån?
Filmens innehåll
Hur blir det en bebis? Hur kom den in i mammans
mage, hur kan den äta där inne och hur kommer den
ut ur magen?
Vi lär oss att det börjar med ett ägg och en spermie
och att vi alla ätit genom naveln! Detta är en animerad
film för yngre barn.

Undervisningen i biologi ska behandla följande
centrala innehåll enligt läroplan i mellanstadiet:
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Filmfakta
Ämne: Biologi
Ålder: Från 7 år (L, M)
Speltid: 10 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: 54 Frames Studio AB i samarbete
med Solfilm Media AB

Inlärningsmål:
- Att på ett enkelt sätt lära sig om hur ett barn
blir till.
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STUDIEHANDLEDNING

Var kommer barn ifrån?
Diskussionsfrågor

Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt
frågorna bland grupperna.
Innan filmen
• Vad vet du om hur barn blir till? Skriv upp klassens
tankar i form av stödord på tavlan innan ni tittar på
filmen.
Under/efter filmen
• Var bildas ägget någonstans?
• Hur ofta mognar ett ägg?
• Vad gör livmodern när den märker att ett ägg är på
väg?
• Vad är mens?
• Vad ska hända för att ägget inte ska vara obefruktat?
• Var kommer spermierna ifrån?
• Hur kommer spermierna in i mamman?
• Vad innebär det när ägget har blivit befruktat?
• Berätta hur en tjej kan bli med barn utan någons
snopp.
• Vad är ett foster?
• Hur äter barnet i magen?
• Hur ser man utanpå att bebisen växer inuti magen?
• Ungefär hur många månader behövs för att barnet
ska växa färdigt i magen?
• Hur kan barnet komma ut ur mamman?
• Vad kan barnet äta när det kommit ut ur mammans
mage?
• Vad är adoption för något?
Efter filmen
• Titta igenom det ni skrev upp på tavlan. Diskutera
kring hur ni tänkte innan och jämför med hur ni
tänker efter filmen.

Ord/Begrepp

Ord och begrepp som används i filmen:
• Ägg
• Äggstock
• Äggledare
• Livmoder
• Obefruktat
• Mens
• Spermie
• Testiklar
• Pung
• Sädesledare
• Befruktat
• Foster
• Moderkaka
• Kejsarsnitt
• Adoption

Uppgifter
• Grupparbete: Välj något av orden/begreppen ovanför och ta reda på mer om det. Leta information på
internet, i böcker och i tidskrifter.
Presentera arbetet som webbsida, bok, film, artikel
eller som en vägg/serietidning.
• Enskilt arbete: Hur kom du hit? Gör en liten bok
om hur du kom till. Blev du adopterad? Är du född
genom din mammas snippa eller genom kejsarsnitt?
Vad minns dina föräldrar om första gången de fick träffa
dig?
Prata med dina föräldrar och skriv i din bok. Rita
teckningar som du klistrar in. Dina föräldrar kanske har
bilder på dig som du kan klistra in i din bok?
Snart har du en fin liten bok om hur just du kom hit!

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.

www.solfilmmedia.se • info@solfilm.se • 0414 - 170 70

2

