Mer om kroppen
med Navet
Det finns väldigt få ställen i vår närhet som innehåller så mycket
spännande naturvetenskap och teknik som våra kroppar; t ex
kemiska processer i matsmältning, blodomlopp och cellernas
funktioner och fysikaliska principer i våra rörelser och i hur vi

ser och hör. Idag tittar vi
närmare på några av
funktionerna som du
kan utforska själv.

Hur lång är du inuti?

Vad är vad?

Maten som lämnar magsäcken kommer till tunntarmen
genom nedre magmunnen. I tunntarmen sönderdelas
maten och vatten och näringsämnen från maten tas upp.
När tunntarmens muskler arbetar knådas tarminnehållet
och förs framåt. Längden på tarmen medför att upptaget
av vatten och näringsämnen sker effektivt. Första delen av
tunntarmen kallas tolvfingertarmen; i den blandas maten
med ämnen från levern, gallblåsan och bukspottkörteln –
dessa ämnen behövs för att maten ska brytas ner.

Para ihop storleken med
kroppens olika organ

Tunntarmens insida är täckt med en slemhinna som är
veckad. På slemhinnan finns små utskott som kallas
tarmludd. På dem finns tarmceller, som tar upp näring.
Den veckade ytan, längden, tarmluddet, tarmcellerna
gör tunntarmens yta mycket stor. Det är viktigt för att
tunntarmen ska kunna ta upp tillräckligt med näring från
maten som kroppen behöver.

Lyssna på hjärtat
Med hjälp av ett stetoskop kan vi lyssna på
kroppens olika ljud. Stetoskopets membran
(ballongen) sätts mot huden. När det sätts strax
till vänster på bröstkorgen över hjärtat så hör du
hjärtljud. Det du hör är klaffarna mellan hjärtats
hålrum som öppnas och stängs. Mag- och tarmljud
hör du bäst genom att sätta stetoskopet över
naveln. Om du istället sätter stetoskopet mitt på
ryggen hörs lungornas andningsljud.
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Hur fungerar lungorna?
Muskler är avgörande för att vi ska kunna
andas; lungor är inte det enda som behövs. Den
viktigaste andningsmuskeln är mellangärdet,
eller diafragman. Diafragman sitter under
brösthålan, där vi har våra lungor. När vi
andas in spänns diafragman, och den drar
ihop sig och sänks nedåt. Då blir utrymmet i
brösthålan större och lungorna får mer plats. Vid
utandning slappnar diafragman av. Utrymmet
i brösthålan minskar igen, och luften släpps ut.
I modellen av lungorna som du har byggt är
diafragman ballongen som dras ned och upp och
ballongernas rörelse är lungornas rörelser in och
ut vid andningen.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång handlar det om klurig matematik...

