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Krop og muskler – fysik og biologi – fokus på formidling

Dato Lektion Fag Lærer Emne/idé
tors 9/11 1-3 fy JP Intro + start projektarbejde

man 13/11 5 bi Hi muskler og kredsløb
tors 16/11 1-3 bi Hi termokassen – temp og CO2

man 20/11 5+6 fy JP projektarbejde
tors 23/11 1-3 fy JP projektarbejde
man 27/11 5 bi Hi kondicykelforsøg
tors 30/11 1-3 bi Hi kondicykelforsøg
man 4/12 5-6 fy JP projektarbejde
tors 7/12 1-3 fy JP besøg fra AAU – simulering

man 11/12 5 fy JP Arbejd selv med rapport
tors 14/12 1-3 fy/bi JP/Hi Evaluering + rapportaflevering
man 17/12 5 fy/bi JP/Hi Afslutning + rapport tilbage

I alt 24 lektioner

Oversigt over fysikdelen
I skal arbejde projektorienteret i hold, og undervejs skal I læse følgende sider i Orbit C: 164-167 +
180m - 189

Holdene skal nå alle fire dele af forløbet: hop og spring

muskelstyrke

fingerkræfter

kroppens hvileeffekt

Forsøgene udføres efter nedenstående plan:
Hop og spring Muskelstyrke Fingerkræfter Hvileeffekt

9. nov 3.t Hold 1

Hold 2

Hold 3 Hold 4 Hold 5

Hold 6
20.nov 5.t Hold 1

Hold 2

Hold 4 Hold 3 Hold 5

Hold 6
20. nov 6.t Hold 3

Hold 4

Hold 5 Hold 6 Hold 1

Hold 2
23. nov 1.t Hold 3

Hold 4

Hold 6 Hold 5 Hold 1

Hold 2
23. nov 2.t Hold 5

Hold 6

Hold 1 Hold 2 Hold 3

Hold 4
23. nov 3.t Hold 5

Hold 6

Hold 2 Hold 1 Hold 3

Hold 4
4.dec 6.t
4.dec 6.t

Der skal laves en individuel rapport over forsøgene  hvor både fysik og biologi skal indgå – men du kan
selv vælge hvor fokus skal lægges.
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Hop og spring
Måling af afsæt, kraft og springhøjde

Mål
Dette eksperiment har som mål, at I skal læse og tolke grafer og sammenholde målinger fra flere
forskellige apparater.

Eksperiment
En kraftplatform kan bruges til at bestemme kraften ved et spring og et videokamera kan bruges til
at bestemme sammenhængen mellem afsættet, begyndelsesfarten og højden i springet.

En elev springer fra kraftpladen og opad (eventuelt over en lille forhindring) med to forskellige
benstillinger som udgangspunkt (næsten oprejst og helt ned i knæ). Hoppet videofilmes – husk at
placere en målestok i nærheden. Data fra kraftpladen overføres elektronisk til LoggerPro (indstil
f.eks. uret på 5s) mens videooptagelserne overføres til VideoPoint. (Vejledning til brug af VideoPoint
findes bagerst).

Data

Eksempel på en graf fra LoggerPro Eksempel på grafer fra VideoPoint

Vær opmærksom på:

- at kraftsplatformens ”rance” skal indstilles til –200/+850 N

-at kameraet holdes i ro (brug et stativ) og vinkelret ud fra forsøgspersonen og målestokken

-at kamera og LoggerPro startes samtidig (filmen er meget ”tung”)

Spørgsmål
Følgende spørgsmål skal besvares efter forsøget ved at se på graferne for positionen, farten og
accelerationen fra VideoPoint, og på grafen for kraften fra LoggerPro:

● Hvad er der på akserne af graferne? Forklar hvad graferne viser. 

● Hvornår sætter forsøgsperson af?

● Hvornår er hun højst oppe?

● Hvad sker der når hun lander igen?

● Er der forskel på graferne fra de to hop med forskellig benstillinger som 
udgangspunkt?

● Er der en sammenhæng mellem hoppets højde og kraften fra afsættet?

● Hvad sker der med den kinetiske og den potentielle energi undervejs i hoppet?
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Muskelstyrke
Måling af trækkraft som funktion af vinklen

Mål
Dette eksperiment har som mål at I opstiller en hypotese og afprøver den sandhedsværdi
eksperimentelt.... lidt som POE forsøg......

Hypotese
I skal eksperimentelt undersøge den kraft en
forsøgsperson kan trække med, når armen placeres i
forskellige positioner. Hvilken sammenhæng forventer I
mellem armens position (vinklen) og trækkraften? Dette
er jeres hypotese.

Ordet hypotese bruges om en
videnskabelig ”regel” som ikke er bevist,
mens om foreløbig antages som
arbejdsgrundlag.

Eksperiment
Kraftplatformen kan bruges til at bestemme armbøjermusklens (biceps) styrke ved forskellige
vinkler. En person ligger på maven på et bord og trækker ved forskellige vinkler. Vinklerne 30°, 60°,
90°, 120° og 150° kan let konstrueres med en stor tegnetrekant fra matematiklokalet. Data
overføres elektronisk til LoggerPro (indstil f.eks. uret på 200s).

Vær opmærksom på:

- at kraftsplatformens ”rance” skal indstilles til –200/+850 N

- at personens underarm skal være vandret

- at personen skal ligge i samme position hver gang

- at personen ikke bruger ryggens muskler, specielt ved vinklen på 150°

Data
Nedenfor er vist et eksempel på det skema I kan skrive data ind i.

Spørgsmål
● Hvordan stemte jeres hypotese med det observerede?

● Kan I forbedre jeres første hypotese?

● Kan vi være sikre på ,at det kun er én faktor, vi varierer mellem forsøgene?
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Fingerkræfter
Måling af muskelstyrke i højre og venstre hånd

Mål
Dette eksperiment har (som forsøget med muskelstyrke) som mål at I opstiller en hypotese og
afprøver den sandhedsværdi eksperimentelt.... lidt som POE forsøg......

Eksperimentet
Hånddynamometeret tilsluttes en computer med
programmet LoggerPro (indstil tiden til 60 sek) og alle
i gruppen klemmer maksimalt om dynamometeret i
ca. 2 sekunder, med først højre dernæst venstre
hånd. Bestem sammenhængen mellem data fra højre
hænder (x-aksen) og venstre hænder (y-aksen) enten
vha. lommeregner eller computer.

Spørgsmål
● Er der en lineær sammenhæng?

● Hvordan vil I fortolke data?

● Beskriv med jeres egne ord hvad I har vist.

Ekstra eksperiment

Prøv nu at lade alle medlemmer af gruppen trykke
maksimalt med højre tommeltot. De nye data lægges ind i
en ny søjle (på lommeregneren: liste 3) og
sammenhængen mellem 1. søjle og 3. søjle bestemmes. 

Spørgsmål
● Er der en lineær sammenhæng?

● Hvordan vil I fortolke data?

● Beskriv med jeres egne ord hvad I har vist.
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Kroppens hvileeffekt
Måling af kroppens energiomsætning

Mål
Dette eksperiment har som mål at I skal kombinere modeller for opvarmning og fordampning med
målinger på den menneskelige krop.

Kroppen ”bruger” energi
Der skal energi til, for at holde jeres kroppe i gang – også selvom I ikke bevæger jer. I skal stadig
trække vejret, hjertet skal slå og besked til og fra hjernen, via nerverne, kræver også energi. Disse
aktiviteter kaldes kroppens basalfunktioner. Desuden skal jeres kroppe holdes varme, og de afgiver
også energi til omgivelserne. Alt sammen er det funktioner som kræver energi. I biologi taler man
samlet om disse processer som kroppens hvilestofskifte – i fysik kalder vi det kroppens hvileeffekt.

Ved at placere en stillesiddende (letpåklædt eller (helst) helt nøgen!) person i en isoleret kasse kan
personens hvileeffekt bestemmes idet den varme og vanddamp, som personen afgiver til
omgivelserne (luften i kassen), er udtryk for energiomsætningen i den hvilende krop. Personen
afgiver energi ved varmeledning, varmestrømning, varmestråling og ved fordampning, og jeres
opgave er nu at undersøge, hvor megen energi jeres forsøgspersons krop omsætter.

Standard-hvile-tilstand
Forsøgspersonen skal ved målingerne altså være i hvile, og da vi skal have variabelkontrol (vi skal
sammenligne med tabeller og andre forsøgspersoner) må hviletilstanden hos et menneske først
defineres. Mange steder ses en såkaldt standard-hvile-tilstand, som en forsøgsperson skal befinde
sig i under en måling, defineret som følger:

• Målingen skal udføres om morgenen.
• Forsøgspersonen skal være liggende i vandret position og være helt afslappet og have været

det i mindst 1 time. Målingen skal foretages  i denne position.
• Personen skal have ikke have indtaget mad eller drikke i mindst 3 timer.
• Personen skal befinde sig i "behagelig rumtemperatur" (termisk komfort-tilstand). For en

person uden tøj vil dette være ved ca. 29°C og selvfølgelig lavere for en påklædt person.

Den energiomsætning, som finder sted i denne afslappede tilstand, vil vi i det følgende kalde basal-
energiomsætningen (hvileeffekten).

● Hvorfor kalder man en energiomsætning i kroppen for et stofskifte?

I kan I jeres målinger ikke arbejde i standard-hvile-tilstand, men I kan tilnærme jeres
forsøgsbetingelser til disse.
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Kassens kalibreringskurve
En pære anbragt i en lukket kasse vil få
temperaturen i kassen til at stige til et vist
niveau på grund af pærens varmeproduktion.

Eksempel på temperaturstigning for en 75 W pære

På samme måde vil en person anbragt i den samme kasse få temperaturen op på et (andet) niveau
svarende til personens varmeproduktion.

Temperaturstigningen i kassen vil selvfølgelig afhænge af den effekt, som tilføres kassen. Hvis man
f.eks. fordobler effekten, vil man også fordoble temperaturstigningen. Der er med andre ord
proportionalitet mellem effekten og den største temperaturforskel mellem start - og sluttemperatur.

Når vi tegner grafen med effekten på x-aksen og temperaturforskellen på y-aksen, siger vi at vi har
lavet en kalibreringskurve. Fremover vil denne kurve nemlig kunne bruges til at bestemme effekten
ved en vilkårlig temperaturforskel.

● Prøv at give en begrundelse for at temperaturen i kassen ikke blot vedbliver med at stige, men når
et konstant niveau efter et stykke tid.

Nedenfor ses en kalibreringskurve for kassen I skal arbejde med.

Den bedste rette linie er givet ved: y = 0,0528 x + 0,0735

Tænk jer nu at I skulle lave denne kalibreringskurve.
● Hvordan ville I undersøge, sammenhængen mellem temperaturstigningen i kassen og tiden, når
en pære placeres i kassen? 
● Tegn en skitse af jeres forslag til forsøget og beskriv i ord, hvordan I ville udføre det. Hvilke
variable ville I måle på?
● Hvor varm skal luften i kassen være, før I vil stoppe jeres målinger?

Se nu på kalibreringskurven.
● Hvilke pærer er anvendt til kalibreringen? Hvordan ser I det?
● Kan I ud fra kurven se hvor mange målinger der er lavet?
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Måling: Kroppens hvileeffekt - varmeafgivelse
I skal måle, hvor meget varme en forsøgsperson (vælg ét gruppemedlem) producerer i en tilstand
tæt ved hvile. Det vil sige I skal bestemme temperaturstigningen i kassen, med en person deri.

Overvej først følgende:
● Hvor længe kan personen være i kassen før de første bivirkninger af iltmangel starter?
● Hvordan skal temperaturen i kassen måles?
Når sluttemperaturen Tmax er aflæst, skal I bestemme hvilken varmeeffekt, personen har leveret ved
at bruge kalibreringskurven.

Måling: Kroppens hvileeffekt – fordampning
For at kunne bestemme fordampningsenergien skal den relative fugtighed (RF) i kassen måles ved
start og slut af forsøget. Ved brug af tabellen side 187 i Orbit C kan massen af fordampet vand ∆m
bestemmes.

Kassens rumfang er 0,5852 m3 minus personens rumfang.
● Overvej hvordan personens rumfang kan bestemmes – og bestem det!

● Beregn hvor meget vand personen har tilført kassens indre ved fordampning (tænk på hvordan vi i
oktober bestemte massen af vanddamp i klasselokalet), og bestem bagefter ved hjælp af databogen
(vands fordampningsvarme ved forskellige temperaturer) den energi som personens krop har mistet
ved at fordampe vandet fra sin overflade – og til slut bestemme personens fordampningseffekt.

Endelig kan I så beregne personens totale hvileeffekt ved at sammenlægge

fordampningseffekten: (den energi kroppen mister ved at forøge luftfugtigheden i termokassen)

og varmeeffekten: (den energi kroppen mister ved at forøge rumtemperaturen i termokassen)

Regneopgave til kroppens hvileeffekt: Hvad viser resultaterne?
● Jeres fundne hvileeffekt kan sammenlignes med flere forskellige måder at udregne den på. Brug
eksempel 1 side 166-167 i Orbit C til at udregne hvileeffekten for jeres forsøgspersonen og
sammenlign resultaterne med jeres målte værdi.

Desuden kan hvileeffektten findes fra en tabel, som bruger alder, køn og masse som kriterier. Her er
et udpluk af en sådan tabel. Resultatet kommer ud i W, hvis m måles i kg.

Mænd Kvinder
10-19 år BMR = 0,847*m+31,5 BMR = 0,588*m + 36,1

Udregn hvileeffektten for  forsøgspersonen med denne sammenhæng og  sammenlign med jeres
målte værdi.

Det er vigtigt at pointere, at alle disse "formler" er blevet til ved at måle på mange mennesker, og så
danne et gennemsnit. Desuden er der i andre forsøg anvendt andre formler. Baggrunden for denne
”uenighed” er, at forskellige variabler har en betydning for resultaterne - fx køn og vægt som de
vigtigste,  men også det  klima man er  tilpasset  og også kosten og tidspunktet  man tidligere har
indtaget den på har indflydelse.

● Hvorfor er det ”smart” hvis kroppens hvileeffekt kan tilpasse sig henholdsvis et koldt og et varmt
klima?

● Hvordan kan det være at en person der netop har spist et måltid, har en højere hvileeffekt?

● Prøv at anføre årsager til at den målte værdi eventuelt afviger fra den teoretisk beregnede.
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