
Människokroppen 

Tips på hur du och dina elever kan använda våra utställningar efter att ni sett filmen. 

 

Till läraren 

 

I filmen följer vi vad som händer i människokroppen under en dag i alla möjliga 

vardagssituationer. Händelserna kretsar kring en familj med föräldrar och barn från morgon 

till kväll. Genom filmens upplägg blir den mirakulösa människokroppens byggnad och 

funktion konkret och lättbegriplig.  

Vi får stifta bekantskap med de flesta av våra organ som hjärnan, nerverna, synen, 

hörseln, huden, skelettet, hjärtat och blodomloppet, matspjälkningen och lungorna. Många av 

bilderna är enastående vackra. Andra ser man på med skräckblandad förtjusning, som när vi 

får följa en finnes utveckling eller matens väg ner i magsäcken. I filmen skildras också 

befruktning, fosterutveckling och förlossning och det märkliga fenomenet babysim. 

Filmen ”Människokroppen” är en utmärkt sammanfattning av ämnet som passar för 

skolans alla stadier. Genom det lättfattliga språket fungerar den även på lågstadiet (möjligen 

kan den vara lite för ytlig för gymnasiets NV-program).  

 

På vår hemsida: www.nrm.se finns lärarhandledning till filmen samt lärarmaterial till 

utställningarna. 

 

Till eleverna 

 

Var uppmärksam på när du ser filmen: Försök att komma ihåg fem olika organ som 

beskrivs i filmen. Vilket skulle vara värst att sakna? 

Att göra efter filmen: Besök utställningen ”Djuret människan”. Välj några av följande 

uppgifter:  

 

1. Testa skelettets vridled. Var i armen sker vridningen? 

2. Apspelet. Tävla med schimpansen och se om du har bättre minne än den. Resultat?  

3. Hoppa långt som en hare. Tävla med haren, grodan och andra djur om hur långt du kan 

hoppa. Resultat?  

4. Testa ditt luktsinne i luktorgeln. Hur många rätt hade du? 

5. Häng som en apa. Prova att hänga i grenen. Hur länge klarar du att hänga?  

6. Hur skiljer sig hjärtljuden mellan elefant, ekorre, näbbmus och människa? Lyssna! 

7. Fruktletaren. Testa hur du kan samordna dina rörelser på panelen. Släck så många lampor 

du kan! Resultat? 

8. Hål i handen. Titta genom röret och följ beskrivningen. Kan du se ett hål i din hand? 

Förklara. 

9. Beskriv hur födan bryts ner i vår matspjälkningskanal genom att mata Mats. 

10. Testa värmekameran. Vilka delar av din kropp är varmast? Varför? 

 

http://www.nrm.se/

