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Lærerveiledning  

Kroppen din 

Her følger en oversikt over oppgavene elevene jobber med, samt forklaringer og forslag til svar (gitt i 
kursiv). Tilslutt følger en samlet oversikt over eksperimentene som brukes i løypen.  

 
OM LØYPEN 

Forberedelser   

Skriv ut oppgavene og gå gjennom oppgavene med klassen før besøket på VilVite. Elevene jobber i 
grupper på tre og tre.  
 
På VilVite  

Elevene får låne blyanter på VilVite.  
 
Vær oppmerksom at en egen vitevert ikke følger klassen rundt i løypen. Løypen er laget slik at elevene er 
selvhjulpne. Det er derimot alltid god hjelp å få fra vitevertene som jobber i utstillingen.  

 
Etter besøket  

Vi anbefaler at oppgavene leveres tilbake til deg, for så å ta en samlet gjennomgang av besvarelsene i 
klassen.  
 
 

OPPGAVENE I LØYPEN KROPPEN DIN  
Trenger du hjelp? Spør en vitevert i rød t-skjorte. 
Nå skal du forske på kroppen. Lykke til! 

Hvordan ser kroppen din ut? 
Gå til kroppsbyggeren 

1) Hva heter delene i kroppen vår? Organer. Alle kroppens vev og organer er bygget opp av celler. 

Cellene er den grunnleggende enheten for liv. I denne sammenhengen tenkes det hovedsakelig på 

organer. Organer er deler av kroppen som har en eller flere spesifikke funksjoner.  

2) Bruk puslespillet. Tegn en strek mellom ordene. Hvilken farge har: 

Mage og tarmer Rød 

Skjelett Gul 

Blod og muskler Blå 

Lunger og hjerne Hvit 

Finn hjernen. 

3) Hvor ligger hjernen og hva beskytter den? Hjernen ligger inni hodeskallen. Dette viktige organet 

ligger veldig godt beskyttet ettersom den ligger inni kraniet, omgitt av cerebrospinalvæske og 

hjernehinner.  

4) Hvilke oppgaver har hjernen? Hjernen er kontrollsenteret for sentral nervesystemet. Hjernen 

registrerer, kontrollerer og styrer kroppen sine funksjoner.  
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Prøv å pusle kroppen sammen igjen. Å pusle sammen kroppen er en utfordring 

som noen elever vil finne vanskelig. Det viktigste er at elevene gjør et forsøk slik at de får et innblikk i hvor 

kroppens organer befinner seg og kan se hvor godt de ulike delene passer sammen.   

Knokler 
Gå til Døden bak styret 
Sett deg på sykkelen og trø. Se hvordan skjelettet beveger seg når du sykler. 

1) Hvor mange knokler ser du i beina? Skjelettet har på seg sko og elevene vil kun se fire knokler. 
Dette er knoklene: fibula (leggbeinet), tibia (skinnebeinet), femur (lårbeinet) og patella (kneskålen). 
Oppgaven er ikke ment som et lurespørsmål, men er gitt med tanke på at mange elevene ofte 
diskuterer seg imellom om det er flere knokler enn disse fire som de ser. Et menneske har 
gjennomsnittlig 206 knokler i skjellettet.  

2) Er dette alle knoklene du har i beina? Nei, fotbladet som skjuler seg i skoen består av mange små 
ben: tarsaler, metatarsaler og phalanger. 

3) Bruk øynene. Hvor er den lengste knokkelen i skjellettet? Lårbeinet.  

Hjertet  
Gå til Hjertebank 
Se på blodspruten. Det er ett hjerteslag.  

1) Hvor ligger hjertet i kroppen din? I brystkassen, omsluttet og beskyttet av lungene.  
2) Må hjertet ha hvilepause? Nei, hjertet er laget av en annen type muskel enn resten av musklene i 

kroppen. Hjertemuskelen blir ikke sliten på samme måte som skjelettmusklene, og vil ikke oppleve 
melkesyre slik vi kan få i lårene etter å ha vært i aktivitet over lengre tid.  

Se på bordet. Legg hendene dine over de merkede håndflatene.  
3) Hjertebank pumper nå så raskt som ditt eget hjerte. Hvor raskt slår hjertet ditt? Tallet viser antall 

slag i minuttet. Dette kalles for puls. Puls er slagene man merker hvis man kjenner på huden over 
en arterie. Slagene er hjerteslagenes puls. Frekvensen kan variere mellom 40 til 200 slag i minuttet. 
Ved å legge begge hendene over håndflatene på bordet, registrerer pulsmåleren hjertefrekvensen 
din. Pulsen avhenger av kondisjon, aktivitetsnivå, alder og kjønn. Et hjerteslag kan pumpe en 
desiliter blod 1,2 meter opp i været. 

Les teksten på bordet rundt hjertet.  
4) Hvor mange ganger slår hjertet på en dag? Ca 100 000 ganger. 

Kroppen taper varme  
Gå til Varmekamera 

1) Hva betyr fargene? Kroppen har på noen områder ulike overflatetemperatur. Kamera viser i ulike 

farger varmen som transporteres til blant annet huden med blodet. Rød viser områder med stort 

varmetap, mens blåfargen betyr områder hvor varmetapet er mindre.  

2) Hvor er kroppen varm? Inni munnen, ansiktet, under armene og ellers beskyttet hud. Kan variere med 

påkledningen. 

3) Hvor er kroppen kald? Eksponert hud, håret, brukte muskler. Varierer også med tanke på bekledning. 

4) Ta en metallgjenstand mot kinnet. Hva skjer? Metallet er kaldt og vil kjøle ned området det er i 

kontakt med. Huden vil bli nedkjølt og dette ses ved at man får en blå flekk på kinnet.  
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Hvor lenge kan du sveve 

Gå til Lufthenget 
Trykk på avtrykket på hånden.  
Hold armene inn til siden. Hopp. 

1) Hvor lenge svever du? Dette vises med et tall på veggen.  
Ta skikkelig sats og bruk armene når du hopper.  

2) Hvor lenge svever du? Ved å ta skikkelig sats og bruke armene aktivt vil elevene få et lengre svev 
ettersom de mest sannsynlig vil hoppe høyere.  

 

Kroppen bruker energi  
Gå til Hoppetelleren 
Kroppen trenger energi. Hopp hoppetau. 

1) Les av tallet. Se så på tegningene på veggen bak deg. Hvor mye energi brukte du mens du hoppet? 
Svaret er avhengig av hvordan elevene hopper i hoppetauet. Alternativene er sjokolade (1000 kJ), 
brus (900 kJ), banan (469 kJ), pære (304 kJ), appelsin (280 kJ) og gullerot (74 kJ). 

2) Hvor mange kilo Joule (kJ) er dette? Kilo Joule er en enheten for energi. Energiinnholdet i matvarer 
blir ofte oppgitt i kilo Joule pr 100 gram mat. Dette spørsmålet er tatt med for å bevisstgjøre elevene 
hvor mye aktivitet som må til for å forbrenne energien fra en del matvarer. Elevene vil få større 
utbytte av dette spørsmålet ved gjennomgang på skolen.  

3) Hvor mye mer energi bruker du nå enn viss du ser på TV? Ved å hoppe hoppetau bruker kroppen 
seks ganger mer energi enn å sitte i sofaen og se på TV. Svaret står oppgitt i informasjonen om 
eksperimentet.  

 

La kroppen lage energi 
Gå til Spinnvind  
Lag vind. Sykl så raskt du kan.  

1) Hvilke deler av kroppen bruker du nå? Musklene i beina. 
2) Hva skjer med pusten og hjertet når du sykler så raskt du kan? Vi puster raskere og hjertet slår 

raskere. 
3) Hvorfor skjer dette med pusten og hjertet? Kroppen trenger oksygen for å fungere. Når kroppen 

utfører et hardere arbeid trengs en større oksygentilførsel. Vi puster raskere og hjertet slår raskere. 
Hjertets funksjon er å pumpe energirikt blod gjennom kroppen slik at muskler, vev og andre organer 
får tilført oksygen. Når kroppen jobber hardt, kreves tilførsel av mer oksygen og hjertet må pumpe 
raskere.  
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OVERSIKT OVER EKSPERIMENTENE I LØYPEN 
 

 
  Hjertebank   Lufthenget        Døden bak styret       Spinnvind 
 

  
 Varmekamera 
 

 
  Kroppsbyggeren  

Hoppetelleren 

Les av tallet 


