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UPP OCH 
HOPPA
Lärarhandledning
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Snabb som en gepard eller rörlig som en 
bläckfisk? Kom och må bra tillsammans i 
utställningen Hälsa! Under uppdraget får ni 
utforska hur kul det är att röra på sig och 
vilka fördelar det ger. Uppgifterna tränar 
elevernas motoriska förmågor och låter dem 
upptäcka att olika träningsformer ger olika 
kroppsliga effekter.

FÖRBEREDELSER 
Upp och hoppa genomförs i Hälsa 
på plan 3. Mer information om 
utställningen hittar du på universeum.
se/utstallningar/halsa/.

Ett självlett uppdrag leder alltså du som 
lärare själv. Till din hjälp har du en väska 
med ett självinstruerande material 
framtaget av våra pedagoger. Väskan 
lånar du av oss och jobbar med i en 
timme tillsammans med dina elever i 
utställningen.

UPPDRAGEN
Upp och hoppa går ut på att ge eleverna en bättre bild av hur kroppen fungerar och 
hur de kan påverka den att bli till exempel starkare, mer rörlig och uthålligare.

I utställningen Hälsa får eleverna testa, fundera och diskutera ihop. De jobbar i mindre 
grupper med aktivitetskort och får själva utöva fysiska aktiviteter vid utställningens 
olika stationer: Kondition, rörlighet, snabbhet, spänst, uthållighet, energi och styrka. 
Det finns ett aktivitetskort per station. Var noga med att alla elever är lite uppvärmda 
innan ni startar uppdraget!

FORTSÄTTNING
Efter besöket på Universeum kan ni följa upp uppdraget i skolan. Till exempel kan ni 
jobba vidare med våra förslag på aktiviteter och uppgifter:
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Tolv roliga rastlekar
Ta vara på rasterna! Här finns exempel på tolv roliga lekar till rasterna: http://www.
regionhalland.se/PageFiles/20344/Rastskrift.pdf

Vardagsmotion
Gör en upptäcktsjakt på motion i vardagen. Be eleverna att under en vecka skriva ner 
hur de rör sig, till exempel gå i trappor, bära skolväskan, promenera till skolan eller en 
fritidsaktivitet, städa rummet med mera. Samla in alla idéer och delge varandra. Kan 
ni utöka er vardagsmotion kanske?

Motoriska färdigheter
Det här är en riktigt bra aktivitet som kan vara allt från en timme till flera veckor. 
Uppgiften går ut på att eleverna får fundera över någon/några motoriska färdigheter 
de besitter (till exempel att cykla, hoppa rep eller sparka fotboll). Även om de här 
förmågorna verkar lätta för eleverna nu, så har de inte alltid varit det. Nu när de är 
mästare på sina förmågor kan de hjälpa och visa yngre elever som inte ännu lärt sig 
dessa motoriska färdigheter.

När eleverna valt en aktivitet ska de gå tillbaka i tiden och fundera på hur de själva 
lärde sig denna färdighet. När det är klart kan de till exempel skriva eller rita en 
instruktionsbok, eller göra en video som guidar de yngre eleverna och visar stegen till 
hur de kan bemästra aktiviteterna. I detta moment kan fler lärare vara delaktiga (bild, 
språk, idrott med flera).

Slutligen kan ni, om möjlighet finns, ta kontakt med en förskoleklass eller liknande 
och börja lära ut.

Syftet med övningen är att belysa att alla är bra på något, att bryta ner något man 
bemästrar till en tydlig instruktion som går att följa och att lära ut och inspirera andra.

Dra ut sladden...
Övningen går ut på att hitta roliga alternativ till skärmar (som tv:n, datorn, surfplattan 
och mobilen). Gamla tidningar, papper, sax, klister, tejp, pennor, kritor med mera kan 
användas som material.

Börja med att leta upp tio roliga aktiviteter som inte involverar tv, dator, surfplatta 
eller mobil. Gör ett kollage med aktiviteterna och berätta för varandra.

Fördelar med träning

När vi rör på oss...
 ● Bildas extra mycket hormoner i kroppen. Hormonerna gör:

 ● Att vi mår bra.
 ● Att depression och ångest motverkas.
 ● Att stress motverkas.

 ● Ökar självförtroendet och självkänslan genom att vi lär känna vår kropp och 
vad den är kapabel till.

 ● Skyddar vi oss från att bli sjuka eftersom fysisk aktivitet stärker immunförsvaret, 
förbättrar blodcirkulationen och ökar kroppens förmåga att ta upp syre.

 ● Blir vi smartare. Motion är bra för hjärnan!

Klipp ut och sätt upp på väggen!
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Åtta aktivitetskort.
 ● Instruktioner till uppvärmningsleken Hitta...
 ● Små bläckfiskar.
 ● Lärarhandledning.

2. Samla klassen vid hjärtsymbolen i utställningen.
3. Gör uppvärmningsleken. Se instruktionsbladet i ryggsäcken.
4. Dela in eleverna i mindre grupper, max sex grupper.
5. Visa ett aktivitetskort för eleverna och läs introduktionen för dem:

Det finns ett aktivitetskort per station. När gruppen får ett kort går ni till stationen och 
läser kortet där. Det finns en framsida och en baksida på korten. På framsidan finns en 
jämförelse mellan de fysiska aktiviteterna och djurs olika förmågor. På baksidan finns tips 
och råd. Läs både fram- och baksidan innan ni kommer tillbaka för att hämta ett nytt kort.

6. Dela ut ett uppdragskort – vilket som helst – till varje grupp.
7. När eleverna har genomfört ett uppdrag kommer de tillbaka till dig för att få ett 

nytt uppdragskort. Det spelar inte någon roll i vilken ordning uppdragen utförs.
8. Samla klassen i slutet av timmen. Prata gärna tillsammans om tipsen och råden 

på aktivitetskortens baksidor.
9. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice. 

Tips!
Uppmuntra alla elever till att testa 
stationerna, men tänk på att alla inte 
är lika trygga med att röra på sig.
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FAKTA
STYRKA
Våra muskler
Nästan halva vår kroppsvikt består av muskler. Vi har ungefär 650 muskler, alla med 
olika funktion. Det enda en muskel kan göra är att dra ihop sig (kontrahera). Man 
skiljer mellan koncentrisk (muskeln förkortas) och excentrisk (muskeln förlängs) 
muskelrörelse. Det är främst de bromsande, excentriska muskelrörelserna under 
belastning som ger upphov till träningsvärk och muskeltillväxt när vi styrketränar. 
Styrketräning, liksom all övrig träning, bygger på kroppens förmåga att anpassa sig 
till ökad belastning.

En 80 åring som styrketränar hela livet, är generellet sett lika stark eller starkare 
än en 20 åring som inte styrketränar. Barn kan bli mycket starkare av regelbunden 
styrketräning utan att musklerna växer.

Idag vet forskarna att alla behöver styrketräna hela livet för hälsa och välmående. 
Avtagande muskelstyrka vid stigande ålder är ett mycket kostsamt och stort samhälls- 
problem eftersom många äldre till slut blir för svaga för att klara av sina vardagssysslor 
och måste få hjälp av åldringsvården. Vuxna drabbas ofta av överbelastningsskador i 
rygg, nacke och axlar pga. svag muskulatur.

KONDITION
Vad är kondition?
Kondition är ett populäruttryck för maximal syreupptagningsförmåga relaterad till 
kroppsvikten. Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är ett mått på hur 
mycket syre (O2) en individ kan omsätta som mest per minut per kilo kroppsvikt.

Kondition och ålder
Konditionen sjunker gradvis med stigande ålder på grund av att vi:
1. Minskar vår muskelmassa och förmåga att transportera syre. Därigenom minskar 

förmågan att omsätta syre i cellernas kraftverk (mitochondrierna) som ska om- 
vandlas till energi.

2. Ökar i vikt genom en ökad fettmassa.
3. Inte får samma träningseffekt av fysisk aktivitet jämfört med när vi var yngre.

Konditionen är viktig för hälsan
De senaste årens forskning har klart påvisat hur viktigt det är att med regelbunden 
fysisk aktivitet och konditionsträning hålla sig i trim. De positiva effekterna samman-
fattas enligt följande:

 ● Hormonsystemet: Minskad utsöndring av stresshormoner.
 ● Hjärt-/kärlsystemet: De finaste blodkärlen ökar i area och täthet i både hjärt-
muskeln och övriga muskler.
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 ● Ämnesomsättningen: Insulinkänsligheten ökar och sockerhalten i blodet 
minskar samtidigt som fettförbränningen ökar både under arbete och vila, 
vilket sammantaget minskar risken för hjärt-/kärlsjukdom samt övervikt/fetma.

 ● Skelettet: Urkalkning av skelettet motverkas.
 ● Muskulaturen: Muskelstyrkan och framför allt uthålligheten utvecklas.
 ● Nervsystemet: Koordinationen förbättras.
 ● Mental funktion: Graden av välbefinnande och tillfredställelse ökar.
 ● Social funktion: Ökad gemenskap och minskat utanförskap, dock beroende 
på personlighetstyp.

Kondition är färskvara. Det innebär att vi, för att upprätthålla den, måste träna eller 
motionera minst 45 minuter varannan dag hela livet.

Syretransporten
Helt avgörande för vilket energisystem som kommer att användas är tillgången på 
syre i den arbetande muskelcellen. I denna syretransportkedja är lungorna, blodet, 
hjärtat och muskelcellen de enskilda länkarna.

Lungorna
I luften finns det cirka 21 procent syre. När vi andas in kommer luften ner i lungornas 
miljontals små lungblåsor, alveolerna. I vila ventilerar vi 5–10 liter luft per minut, men  
vid maximala arbeten kan ventilationen öka till mer än 100–200 liter per minut för väl- 
tränade och stora personer. Syret passerar de genomsläppliga väggarna i alveolerna 
och in i de tunna blodådrorna, kapillärerna.

Blodet
I blodplasman (vätskan) finns bland annat de röda blodkropparna. De innehåller ett 
proteinämne, hemoglobin, som syrgasen fäster sig vid. Blodvolymen är cirka fem liter 
hos en normalt stor man och något lägre hos en kvinna.

De röda blodkropparnas procentuella förhållande till hela blodvolymen kallas för hema-
tokrit. Denna är normalt drygt 40 procent hos kvinnor och i genomsnitt cirja fem 
procent högre hos en man, eftersom män har en större halt röda blodkroppar.

Normalvärden för hemoglobinet är cirka 120–140 gram per liter för kvinnor och 140–160 
för män. Blodets hb-halt har avgörande betydelse för syretransporten eftersom ett 
gram hemoglobin binder 1,34 ml syre. Kvinnans 10–20 procent lägre hb-halt och högre  
fettprocent förklarar till stor del den motsvarande lägre prestationsförmågan i uthållig- 
hetsidrotter.

Hjärtat
Det syresatta blodet pumpas ut i aortan till kroppen genom att hjärtmuskelns vänstra 
kammare drar ihop sig. Hjärtat utgör en begränsande faktor för syretransportförmågan.

I genomsnitt gäller den grova regeln att maxpulsen är cirka 220 minus åldern för män  
och 226 minus åldern för kvinnor. Det starkare och större hjärtat pumpar alltså ut mer  
blod per slag. Det gör att pulsen är ett bra mått på träningstillståndet. Ju starkare 
hjärta desto lägre puls. Ta regelbundet din vilopuls innan du stiger upp på morgonen, 
så märker du sambandet med träningstillstånd och även överträningstillstånd och 
infektioner.
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BALANS
Balanssinnet finns i innerörat. Sinnet fastställer kroppens inriktning i förhållande till 
tyngdkraften så att en gynnsam kroppsställning kan bibehållas. Vi registrerar och 
kontrollerar kroppsrörelser och håller balansen med hjälp av följande sinnesorgan:

 ● Vestibularisapparaten (balansorganet i innerörat).
 ● Synen.
 ● Proprioception (led- och muskelsinnen). 
 ● Känselkroppar i huden (som gör det möjligt att känna av kroppsrörelser).

Seende märker att de genast får svårt med balansen om de täcker för ögonen.

Proprioception (led- och muskelsinnen) och känsel
I kroppens leder och muskler sitter proprioceptorer (sinneskroppar) som registrerar 
rörelser kring leder och hur spända musklerna är. Det ger även en bild över 
musklernas läge, så att man får en spatial (rumslig) uppfattning av hur exempelvis 
armar och ben befinner sig i rummet.

Om fötterna kyls ned i iskallt vatten tills de domnar, så märker du hur viktigt känseln 
är och hur mycket svårare det blir att till exempel hålla balansen ståendes på ett ben. 
Balanssinnet kan tränas upp genom att man utför olika balansövningar.

SNABBHET
Muskulaturens förmåga att på kortast möjliga tid skapa största möjliga hastighets-
förändring i någon riktning. Inom olika idrotter har snabbheten olika riktningar.

Det finns olika typer av snabbhet:
 ● Reaktionssnabbhet: Från stimuli till rörelse. Det kan vara att halka på en 
isfläck, eller att reagera på startskottet i ett sprintlopp.

 ● Accelerationssnabbhet: Från start av rörelse till maximal hastighet. För en 
100 meterslöparare sker detta vanligtvis mellan 40 och 80 meter.

 ● Uthållig snabbhet: Förmågan att bibehålla maximal hastighet. För en 100 
meterslöpare sker detta mellan 80 och 100 meter.

 ● Aktionssnabbhet: Största möjliga rörelsehastighet i en enskild rörelse, som 
ett upphopp, ett kast med boll, ett avstamp i längdhopp eller en målvakts 
reflexräddning.

 ● Frekvenssnabbhet: Största möjliga stegfrekvens i löpning, sprint i cykel.

När vi blir äldre förtvinar våra muskler. Musklerna blir långsammare med stigande ålder, 
främst på grund av att vi förlorar snabba muskelfibrer. Genom att träna kontinuerligt 
och belasta våra muskler lite tyngre, och ibland genom att utföra explosiva rörelser 
i till exempel styrkemaskiner med lättare vikter, så kan vi hålla våra snabba muskel-
fibrer vid liv avsevärt längre. På så vis kan vi motverka muskulaturens åldrande och 
förtvining.

Alla människor behöver snabbhet i olika vardagssituationer, till exempel för att undvika  
kollisioner när vi cyklar eller om vi bränner oss på något hett. Många idrottare behöver 
snabbhet ibland för att undvika farliga situationer som kan uppstå och för att prestera 
fysiskt förstås. Att träna snabbhet är därför viktigt för alla människor i alla åldrar.
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Visste du att snabbheten är den fysiska egenskap som vi vanligtvis förlorar först när 
vi åldras, men som kan upprätthållas relativt bra med rätt träning?

SPÄNST
Styrketräning är mer än maskiner och vikter. Den egna kroppen är ett kraftfullt styrke-
redskap. Femåringen i lekparken hoppar jämfota över en vattenpöl. Löparen hoppar 
hastigt åt sidan när en cyklist plötsligt dyker upp på gångvägen. Söndagsflanören 
halkar på en is äck men parerar snabbt med ett hopp för att inte ramla. De har alla 
använt sin spänst, vilket kräver snabb styrka.

Alla kan träna sin spänst på något sätt. Om du gör ett hopp framåt så är det spänst-
träning. Var och en kan välja sin nivå och det behöver inte alltid vara högt och långt.

Spänstträning är en typ av styrketräning där man använder sin egen kropp eller lättare 
vikter som belastning. Det går ut på att på så kort tid som möjligt förflytta så mycket 
massa som möjligt. Att träna spänst tränar kroppen att aktivera de snabbaste muskel-
fibrerna. Spänstträning hjälper också till att bygga upp bättre och mer hållfasthet i 
senor och ligament. En annan vinst är att den djupa bålmuskulaturen tränas.

UTHÅLLIGHET
Varför gör mjölkyra ont och varför kan vi inte skapa kraft på samma sätt när våra 
muskler blir trötta? All typ av fysisk träning syftar i någon mening till att minska graden 
av muskeltrötthet. Detta ökar välbefinnandet vid vardagssysslor, fysisk aktivitet och/
eller att idrottsprestationer upplevs som lättare. Återhämtningen ökar efter en tids 
fysisk aktivitet eller träning.

Muskeltrötthet betyder att muskulaturens förmåga att uppnå maximal kraft minskar. 
Detta sker redan efter de första 1–2 sekunderna under ett 100-meterslopp för en 
sprinter. Det beror på att kroppens viktigtaste raketbränsle för att skapa hög kraft, 
ATP, minskar i muskelcellerna. Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar 
en central roll i cellens energihantering Nukleotider är de byggstenar som nuklein-
syrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av. ATP-brist är också huvudorsaken till att vi 
bara orkar lyfta vår maxvikt en enda gång i till exempel bänkpress.

Behovet av att motstå muskeltrötthet och tappa muskelkraft kan vara olika för olika 
individer. För en 100-meterslöpare handlar det om att skapa högsta möjliga kraft i rätt 
muskler under några få sekunder utan att tappa kraft. För en maratonlöpare handlar 
det istället om ett skapa högsta möjliga kraft i de muskler som driver kroppen framåt 
under ett par timmar utan att drabbas att muskeltrötthet. För de  flesta människor 
och äldre kan det handla om vardagliga saker som att bära matkassarna till bilen, att 
flytta möbler eller andra föremål, att lyfta upp flera tunga saker på en hög hylla eller 
att gå uppför en lång trappa.

För trötta muskler så avtar maxkraften. Det tar alltså längre tid för en trött muskel 
att skapa hög kraft (vi blir långsammare) och det tar längre tid för trötta muskler att 
slappna av efter kontraktioner (när muskeln drar ihop sig). Det beror på att vi blir 
stelare och inte kan slappna av i musklerna på normalt sätt när vi främst springer, 
cyklar, eller simmar snabbt och intensivt. Detta syns tydligt på upploppet för en 400- 
meterslöpare. När muskelkraften avtar blir steglängden kortare, löpningen ”stelare” 
och löptekniken sämre.
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Orsakerna till muskeltrötthet är ett komplicerat fenomen att undersöka för forskarna. 
Den sker på flera ställen i kroppen samtidigt. Tröttheten sker främst i:

 ● Musklerna: De får svårare att arbeta normalt
 ● Nervsystemet (som aktiverar våra muskler och hjärnan): Det får svårare att 
upprätthålla vår koncentration och motivation till att aktivera musklerna och 
bibehålla tekniken så att vi håller ett visst tempo.

Ett viktigt syfte med all träning för alla individer är att förhindra uppkosten av muskel-
trötthet, det vill säga att orka mer innan vi blir trötta. För att undvika trötthet och för  
att musklerna ska återhämta sig innan nästa aktivitet eller träning, så är det även viktigt 
med nedvarvande aktiviteter efteråt.Llättare jogging och stretching följt av vätska, 
mat och vila till exempel. Detta kallas för restitution. Hur kroppen och musklerna åter-
hämtar sig beror bland annat på träningsvana och på hur vi har tränat, ätit, sovit och 
levt i övrigt.

RÖRLIGHET
God rörlighet gör så att du kan använda din kropp bättre. Det förhindrar dessutom 
att du skadar dig när du rör på dig. Genom töjning blir muskler och senor smidigare. 
Töjda muskler ger också bättre blodcirkulation till skillnad från stela, vilket kan göra 
att blodkärl kläms ihop och leda till smärta och värk.

Precis som skinnet runt en korv så ligger det bindväv runt våra muskler. Bindväven har 
en tendens att krympa när man har jobbat lite extra hårt med musklerna. Att töja ut 
musklerna förhindrar detta. Rörligheten i dina leder är också beroende av rörligheten 
i dina muskler och senor som rör leden samt stramheten i dessa. Barn har betydligt 
större rörlighet i lederna. Stelheten kommer först när vi blir äldre.

Töjning innebär att du tänjer musklerna till ytterläget och sedan går tillbaka. Stretching 
innebär att du tänjer musklerna till ytterläget och håller kvar där i 10–30 sekunder.

Du kan alltid träna upp din rörlighet. Tänk dock på att:

 ● Vara rejält varm i kroppen innan du sätter igång.
 ● Vara avslappnad i kroppen och att arbeta med mjuka rörelser.
 ● Det inte får göra ont och man inte ska töja skadade muskler.
 ● Inte jämföra dig med någon annan. Alla människor och kroppar ser olika ut.

ENERGI
Kroppens ämnesomsättning upprätthålls genom att utnyttja kemiskt bunden energi 
i födan och i kroppens energiförråd. Kroppens energiomsättning består främst av 
två komponenter: basalomsättningen och den energi som åtgår för fysiskt arbete. 
Med basalomsättningen avses den energi som går åt för att upprätthålla normal 
kroppstemperatur och membranpotential samt för de basala funktionerna i vila hos 
kroppens organ.


