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Forslag til for- og etterarbeid 

Knokkelkaos                                        3.-4.trinn 

Forarbeid  
Vi anbefaler at elevene får kjennskap til skjelettet og noen av de knokler før besøket på 
VilVite. Dersom skjelettet er nytt for elevene vil det være mindre tid til å la elevene utforske 
skjelettet med regneferdighetene sine. 

 

Gå gjennom viktige begreper  
Se lærerveiledning for viktige begreper.  

 
Diskuter gjerne: 

 Hva er en knokkel? 

 Hva er et skjelett, og hva er skjelettets funksjon?  

 Hva er et ledd og leddenes funksjon?  

 (Hva er en muskel og hva er musklenes funksjon?) 
 

Forslag 1: Skjelettsprellemann på www.naturfag.no  
På www.naturfag.no kan du laste ned mal for skjelettsprellemann. Malen kan benyttes kun til 
å bli kjent med hvordan skjelettet er satt sammen. Dere kan også bygge hele sprellemannen. 
Følgende fremgangsmåte og illustrasjon er hentet fra Naturfag.no: 
 
Lag en sprellemann med utgangspunkt i de ulike delene av skjelettet. 

 Lim arkene med skjelettdeler på papp eller kartong. 

 Klipp ut alle delene av skjelettet. 

 Bruk en hullemaskin eller en nål, og lag hull i de svarte sirklene. 

 Prøv å finne ut hvordan de ulike delene henger sammen, og fest delene sammen med 
splittbinders. 

 Samtal og prøv å lære navn på de ulike delene. 

 Vurder om du ønsker å lage en sprellemann: Prøv dere fram med å feste en tråd på 
baksiden av skjelettet, slik at bein og armer beveger på seg når dere drar i tråden. Hvor 
må dere lage hull for å feste tråden? Her er det viktig at elevene får forske seg fram til en 
løsning. 

 

 
Mal til nedlasting  
finner du på  
www.naturfag.no  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.naturfag.no/aim/naturfag3/files/d/7/2/829f7aa129a1b05ec62c7f9a9ea04504656f24446d/d72829f7aa129a1b05ec62c7f9a9ea04504656f24446d.gif/Scale?geometry=>1000x800
http://www.naturfag.no/
http://www.naturfag.no/
http://www.naturfag.no/
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Etterarbeid 

Forslag 1: Regneoppgave med muskler 

Oppgave 1 

En elev løfter noe tungt mens en annen kjenner på den arbeidende 
muskelen.  

 Hva skjer?  

 Muskelen endrer form, den blir tynnere eller tykkere? 

 

 Oppgave 2 

 En elev strekker ut armen sin. Tegn et merke på innsiden av overarmen, like over 
albueleddet. Tegn også et merke minst 7 cm høyere oppe. Mål avstanden mellom 
punktene og skriv ned avstanden.  

 Bøy så armen og mål avstanden mellom punktene på ny. Har avstanden endret 
seg, og i så fall hvor mye? 

 Hvorfor har avstanden har endret seg? 

 

Oppgave 3 

 Hold armen bøyd. Merk nå av to punkter (med minst 7 cm mellom) på undersiden 
av armen, og skriv ned avstanden. 

 Strekk ut armen og mål avstanden mellom punktene på ny. Har avstanden endret 
seg, og i så fall hvor mye? 

 Hvorfor har avstanden har endret seg?  

 

Forslag 2: Regneoppgave med volum - hvor stor hånd har du? 

 
På VilVite målte elevene lengden på fotbladet og fant skjelettets skostørrelse. La elevene 
finne volumet av hånden, eller foten sin dersom du har stort nok litermål.  
 
 
Fremgangsmåte 

 Fyll et litermål med en viss mengde vann.  

 Senk hånden ned i vannet.  

 Les av hvor mye vannet stiger når hele hånden er under vann.  

 Er volumet større eller mindre enn dersom skjelettets hånd hadde blitt senket nedi 
vannet? 

 

Forslag 3: Likheter og ulikheter mellom pattedyr 
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På VilVite jobbet vi med menneskeskjelettet. Mennesket er et pattedyr som, på lik linje med 
andre dyrearter, er spesialtilpasset vårt levesett.  
 
Katt, hund, hval og flaggermus er alle pattedyr som er spesialtilpasset sine levemåter og det 
miljøet de lever i. Skjelettet vårt har samme grunnstruktur (like knokler angitt med samme 
farge), men ulik utforming: 

 
 

 
    Menneske   Katt       Hval          Flaggermus 

 
 
Vis disse eller tilsvarende framføtter på tavlen, og la elevene diskutere hva de ser. Det kan f. 
eks være: 

 Hvilke likheter ser dere (f. eks antallet knokler nært kroppen er oftest like)? 

 Hvorfor er vi så like (alle pattedyr er i slekt)? 

 Hvilke ulikheter ser dere (f. eks de ytterste knoklene er ulike i antall og form)? 

 Hva er det som gjør at den enkelte arten har fått en slik framfot (Hint: hvor de lever/ 
miljø, hva spiser de av mat, hvordan de skaffer seg maten og om det er andre 
spesielle ting med deres levesett)? 
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