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Hva er BODY WORLDS?

Utstillingen BODY WORLDS, som internasjonalt 
blir kalt BODY WORLDS: The Original Exhibition 
of Real Human Bodies, er den første utstillingen 
av sitt slag som lærer deg om anatomi, fysiologi og 
helse ved hjelp av ekte menneskekropper. Krop-
pene som er utstilt, er plastinert – en konserver-
ingsmetode som ble funnet opp av dr. Gunther 
von Hagens i 1977, da han jobbet som anatom 
ved universitetet i Heidelberg. Utstillingsserien 
startet i Japan i 1995 og er blitt sett av mer enn 
40 millioner besøkende i over 100 byer i Amerika, 
Europa, Asia og Afrika – verdens mest vellykkede 
reisende utstilling.

Hva stilles ut på BODY WORLDS?
Hver BODY WORLDS-utstilling viser preparater 
fra ekte mennesker, alt fra hele plastinerte krop-
per til enkeltorganer, organsystemer og gjennom-
siktige skiver av kropper. Utstillingen tar deg med 
på en spennende forskningsreise under huden. 
Plastinatene gir deg bred innsikt i menneskekrop-
pens anatomi og fysiologi: Du får blant annet se 
hvordan organene fungerer, lære om sykdommer, 
se hvordan sykdom og avhengighet av rusmiddel 
påvirker organene, og lære om kunstige ledd.

Nye BODY WORLDS!

Hva er forskjellen på de ulike BODY WORLDS-
utstillingene? Alle BODY WORLDS-utstillingene 
handler om anatomi og viser fram forskjellige 
plastinater. Hver utstilling har også et eget tema. 
Dette kan være menneskekroppens muligheter 
og styrke (BODY WORLDS Vital), kardiologi og 
hjertet (BODY WORLDS & The Story of the Heart), 
menneskets utvikling, levetid og aldring (BODY 
WORLDS & The Cycle of Life), menneskekroppen
i det 21. århundre (BODY WORLDS: Pulse), 
hvordan «lykke» påvirker helsa (BODY WORLDS: 
The Happiness Project) og resepten på et sunt 
liv (BODY WORLDS RX). Utstillingene viser fram 
varierte og nye plastinater, og alle besøkende – 
selv erfarne BODY WORLDS-besøkende – er  
garantert en fascinerende opplevelse.

BODY WORLDS Vital er laget for å vise de grunn-
leggende prinsippene for god helse og velvære. I 
denne utstillingen finner du hele, plastinerte krop-
per samt en rekke enkeltorganer, framstillinger av 
hvordan organer og blodårer henger sammen i 
kroppen, og gjennomsiktige skiver. Sammen viser
disse deg hvordan menneskekroppen fungerer. 
«Vital» forteller på en fascinerende måte hvordan 
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du kan forebygge livstruende sykdommer som 
kreft, diabetes og hjertesykdommer ved å ta 
sunne valg og legge om livsstilen. Utstillingen 
inspirerer til å ta ansvar for egen helse og livs-
kvalitet.

Hva er hensikten med denne 
utstillingen?

BODY WORLDS ønsker å lære alle hvordan men-
neskekroppen fungerer, og vise hvordan dårlig 
helse, god helse og ulike livsstiler påvirker oss. 
Forhåpentligvis vil det også motivere noen til å 
lære mer om vitenskapen innen anatomi og fysio-
logi.

Hvem bør få med seg 
BODY WORLDS?

Alle som vil lære mer om hva som gjør oss til 
mennesker, bør se BODY WORLDS. Voksne i alle 
aldre vil kunne la seg fascinere av utstillingene. 
BODY WORLDS er imidlertid en såpass spesiell 
utstilling at foreldre, foresatte eller skolens ansatte  
bør vurdere om BODY WORLDS er egnet for 
deres barn/elever.

Hvorfor er dette av allmenn 
interesse?

Arrangørene bak BODY WORLDS mener at når 
folk får lære mer om hvordan kroppen fungerer, 
og hvordan den kan skades, er det mer sannsyn-
lig at de velger en sunn livsstil. De håper også 
at besøkende vil få lyst til å lære mer om livs-
vitenskap. Alle bør ha tilgang til grunnleggende 
livsvitenskapelig kunnskap som hvordan men-
neskekroppen ser ut, og hvordan den fungerer. 

Kan jeg ikke lære like mye fra 
bøker om eller modeller av 
menneskelig anatomi?

Ved å bruke ekte menneskekropper er det mulig 
å få grundig innsikt i sykdommer, fysiologi og 
anatomi som modeller, fagbøker og bilder ikke 
kan gi. I tillegg viser utstillingen at enhver men-
neskekropp er unik, selv på innsiden. Erfaringer 
fra andre byer tilsier at ekte kropper fascinerer 
besøkende i mye større grad enn hva modeller 
gjør.
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Hva er plastinering?

Plastinering er en metode for å bevare kropper til 
utdanningsformål innen medisin. Den ble funnet 
opp av dr. Gunther von Hagens i 1977. Plastiner-
ingsprosessen erstatter kroppsvæsker og kropps-
fett med flytende plaststoff som herdes ved hjelp 
av det som kalles tvungen vakuumimpregnering.
Kroppene blir deretter stilt i livaktige positurer og
herdet med gass, varme eller lys. Plastinatene 
viser hvordan kroppene våre beveger seg både 
til vanlig og ved mer atletisk aktivitet. Du finner 
mer informasjon om plastinering senere i denne 
guiden og på www.bodyworlds.com.

Hvor kommer kroppene i 
utstillingene fra? Får vi vite hvem 
de er, eller hvordan de døde?

BODY WORLDS-utstillingene er avhengige av de 
gavmilde menneskene som sa seg villige til å do-
nere kroppen sin til utdanningsformål som dette 
etter sin død. Alle plastinater av hele kropper og 
de fleste organene er fra disse donorene. Bare 
enkelte organer, fostre og noen preparater som 
viser uvanlige medisinske tilstander, er hentet fra 
gamle anatomisamlinger og morfologiske institut-
ter. Avtalen som er inngått med donorene, sier at 

deres identitet og dødsårsak ikke skal publiseres. 
BODY WORLDS setter menneskekroppen i fokus, 
ikke personlig informasjon. Institute for Plastina-
tion har for tida over 15 000 donorer registrert 
i sitt donorprogram. Du finner mer informasjon 
på www.bodyworlds.com, i seksjonen om kropps-
donasjon. BODY WORLDS-utstillingene er basert 
på et program for kroppsdonasjon der donorene 
spesifikt ber om at kroppene deres kan brukes i 
en offentlig utstilling etter at de dør.

Hvorfor er plastinatene stilt opp 
slik de er?

Positurene til de plastinerte kroppene er nøye 
gjennomtenkt for utdanningsformål. De atletiske 
positurene viser f.eks. hvordan vi bruker musklene 
våre når vi driver med sport. Kroppsstillingene er 
valgt for å vise fram bestemte deler av anatomien, 
slik at besøkende kan sammenligne plastinatene 
med sine egne kropper.

Kan jeg ta på plastinatene?

Du kan gå veldig nært plastinatene, men det er 
ikke er lov å ta på dem.
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Passer denne utstillingen for barn?

BODY WORLDS-utstillingene har hatt over 40 
millioner besøkende over hele verden, og det har 
vært små barn blant dem. Hvis du har tenkt å ta 
med barn eller skoleklasser til BODY WORLDS, 
kan du ta en kikk på ressursene på nettsiden vår 
for å se hvordan du kan bruke utstillingen til å 
undervise barna.

Har det vært diskusjon rundt 
etiske spørsmål knyttet til denne 
utstillingen?

Før BODY WORLDS åpnet i Nord-Amerika, ble 
de etiske spørsmålene grundig diskutert av en 
tverrfaglig komité bestående av teologer, etikere, 
akademikere og medisinske eksperter. California 
Science Center i Los Angeles ledet komiteen, og 
de skrev en etisk vurdering av hvordan kroppene
i BODY WORLDS hadde blitt anskaffet. Du kan 
laste den ned fra www.bodyworlds.com. NTNU 
Vitenskapsmuseet har også gjort en egen etisk 
vurdering av utstillingen BODY WORLDS. Det er 
viktig at visningen er i tråd med norsk juridisk og 
etisk regelverk. Etter en samlet vurdering har vi 
ikke funnet noe som gjør det lovstridig eller ufor-
svarlig å vise BODY WORLDS Vital på NTNU 
Vitenskapsmuseet. Se full etisk vurdering på 
www.ntnu.no/museum/body-worlds-vital-2017.

Hva slags undervisningsmateriell 
er tilgjengelig?

Det er en fordel at lærere sørger for at både elever 
og voksne medhjelpere er grundig forberedt på 
BODY WORLDS. Undervisningsmateriell er 
tilgjengelig ved forespørsel og på www.ntnu.no/
museum. Engelsk versjon finner du på www.body- 
worlds.com.

Hvor lenge kan jeg være på 
utstillingen?

Du kan være der så lenge du vil innenfor åpnings- 
tida. Vi anbefaler at du setter av rundt én til to 
timer. Det varierer hvor lang tid besøkende bruk-
er, alt etter hvor grundig de studerer hver del av 
utstillingen, og om de leser alt av informasjon. 
Når du først har gått ut av utstillingen, kan du 
ikke gå inn igjen.

Kan jeg ta bilder av eller filme 
utstillingene?

Det er lov til å ta bilder, men det er ikke lov til å 
benytte disse bildene i annet enn private sam-
menhenger.



Bad med aceton

Disse kroppene er blitt plastinert med silikongummi og 
fiksert med en spesiell gass.

Plastineringsprosessen
HVA ER PLASTINERING?

1. Balsamering og anatomisk disseksjon
Forråtnelsesprosesessen stanses ved at det sprøytes 
formalin inn i kroppen via arteriene. Formalinen dreper 
alle bakterier, og de kjemiske prosessene forhindrer at 
vevet brytes ned. Deretter fjernes hud, fett- og bindevev 
med pinsett, skalpell og saks, og de enkelte anatomiske 
strukturene trer fram.

Formalin sprøytes 
inn i kroppen

Selve plastineringsprosessen foregår i 
to trinn:

2. Kroppsfett og vann fjernes
Først fjernes kroppsvæske og oppløselig 
fett ved at kroppen blir plassert i et bad
med oppløsningsmiddel, f.eks. aceton.

Konservering med 
plastinering 
Plastinering er en metode som ble oppfunnet for å 
konservere kropper og bruke dem til utdanningsformål. 
Det grunnleggende prinsippet er enkelt.
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Vacuum

Vakuum-
pumpe

Aceton fjernes fra 
vevet

Silikon 
trenger inn i vevet

Vakuum-
pumpe

Vakuumkammer 
med reaktive 

molekyler

Hentet fra Denver Post

3. Tvungen impregnering 
Det er denne andre utbyttingsprosessen som er 
den viktigste delen av plastinering. Acetonet skiftes ut 
med reaktive molekyler, f.eks. silikongummi. Det skjer 
ved at preparatet først legges i en kjemikalieløsning
og så plasseres i et vakuumkammer. Vakuumet fjerner 
acetonet fra preparatet og får de reaktive molekylene 
til å trenge inn i cellene.

4. Posisjonering
Når kroppen er ferdig vakuumimpregnert, blir kroppen plassert i ønsket stilling. 
Hver eneste del av den anatomiske strukturen settes opp slik den skal være, og 
holdes på plass med ståltråd, nåler, klemmer og skumklosser.

5. Herding
I det siste steget herdes preparatet med enten gass, lys eller varme, alt etter 
hvilke kjemikalier som er brukt.

Disseksjon og plastinering av en hel kropp tar som regel ett år å fullføre, og 
krever ca. 1500 arbeidstimer.

Skiveplastinering 
Skiveplastinering er en helt spesiell form for plastinering. Først blir kroppen 
frosset og delt opp i skiver som er 2−8 mm tykke. I denne prosessen blir 
kroppen behandlet med polyester eller epoxy i stedet for silikon.
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Synes du det var skummelt å jobbe 
med døde kropper?

Dr. von Hagens: Da jeg var 6 år gammel ble jeg veldig 
syk, og jeg døde nesten. Jeg var på sykehuset i mange 
måneder, og jeg ble vant til å være blant syke og døende 
mennesker. Legene og pleierne som tok seg av meg, ble 
heltene mine, og jeg ville bli som dem. Senere jobbet jeg 
på et sykehus, først som portør og senere som sykepleier 
(dette var lenge før jeg ble lege), og da var en av jobbene 
mine å frakte de døde til likstua. De andre som jobbet der, 
likte ikke denne jobben; de var redde, men jeg var aldri 
redd. Du får ikke et godt liv av å være redd for døden.

Var menneskene i utstillingen gamle 
da de døde?

Dr. von Hagens: Menneskene som har donert kroppene 
sine til plastinering, er av ulik alder. Noen var gamle, mens 
andre var unge da de døde. Hvert menneske er jo unikt, 
ikke bare på utsiden, men også på innsiden. Jeg har jobbet 
som anatom i over 30 år, og jeg har ennå ikke sett to helt 
like hjerter. 

Hvordan fikk du ideen til BODY WORLDS?

Dr. von Hagens: Jeg underviste medisinstudenter i anatomi 
på 1970-tallet, og da måtte jeg bruke illustrerte anatomi- 
atlaser og bildebøker for å vise hvordan organer og krop-
pens systemer så ut. Jeg prøvde å bruke ekte menneske-
organer og eksemplarer, men på den tida ble disse bevart 
inni plastblokker, så du kunne ikke ta på dem eller studere 
plasseringen av organene på nært hold. Én dag fikk jeg 
ideen om at hvis plasten var inni kroppen i stedet for uten-
på, ville preparatet bli hardt, slik at vi kunne håndtere det, 
studere det og jobbe med det. Jeg prøvde altså bare å løse 
et problem: Jeg ville at studentene mine skulle få en utdan-
ning som gjorde dem til bedre leger. Jeg synes ikke at leger 
skal få rote rundt inni kroppen din og operere deg hvis de 
ikke vet det som er viktig å vite om kroppen. 

Men da jeg begynte å plastinere organer og preparater, 
skjedde det noe merkelig. Vaktmestre og sekretærer og 
kontorarbeidere på universitetet begynte å komme innom 
laben; plastinatene fascinerte dem. Det var da jeg begynte å 
tenke på muligheten for å presentere anatomi for allmenn- 
heten. Det er det BODY WORLDS handler om, noe helt 
annet enn anatomi for fagfolk innen medisin. Det må være 
interessant og dynamisk, og ikke skremmende.

Barn intervjuer dr. Gunther von Hagens, grunnleggeren av 
BODY WORLDS og oppfinneren av plastinering.

INTERVJU MED  
GUNTHER VON HAGENS
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Hvor lang tid tar det å gjøre kroppene 
klare til å stilles ut?

Dr. von Hagens: Plastinering tar veldig lang tid. Det kan ta 
opptil 1500 timer å gjøre klar én kropp. Det mest tidkrev-
ende plastinatet vi har produsert så langt, er en elefant som 
veier 2,9 tonn. Det tok tre år å gjøre den ferdig.

Hva gjøres med huden etter at den 
er fjernet fra kroppene?

Dr. von Hagens: Enhver kropp er en anatomisk skatt, og 
menneskelevninger må behandles med forsiktighet og res-
pekt. Alle levninger blir kremert og gravlagt.

Hvordan får du folk til å donere 
kroppene sine?

Dr. von Hagens: Jeg har aldri bedt noen om å bli kropps-
donorer. Grunnene til at en person vil tilby kroppen sin til 
plastinering, kan være mange. Noen vil gi noe til framtidige 
generasjoner, andre liker ikke tanken på nedbrytingen som 
skjer etter døden, mens andre igjen ikke liker tradisjonelle 
begravelser.

11
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Kjære besøkende!

Har du noen gang sett en profesjonell basketballspiller som 
ser ut til å flyte i lufta idet han eller hun hopper opp for 
å smelle ballen gjennom ringen? Eller kanskje du har sett 
atletene som konkurrerer i OL, og tenkt: «Hvordan klarer 
de det?»

Kroppene våre er rett og slett fantastiske. Jo mer vi lærer 
om oss selv og hvordan kroppene våre fungerer, desto 
bedre kan vi ta vare på oss selv og andre. Det gjør oss 
sunnere og friskere.

«Gunther von Hagens’ BODY WORLDS: The Original 
Exhibition of Real Human Bodies» ble utviklet av en tysk 
lege og anatom for å vise hvordan vi mennesker fungerer, 
ved å gi besøkende en kikk inni menneskekroppen.

Når du besøker utstillingen, får du se nøyaktig hvordan 
organene dine ser ut, og hva som skjer med dem hvis du 
får ulike sykdommer. Du får se hvordan røyking skader 
lungene, og hvordan knokler, muskler og leddbånd jobber 
sammen når du driver med sport, dans eller skating.

VELKOMMEN 
En hilsen fra BODY WORLDS

Dr. Angelina Whalley

Konseptdesigner for BODY WORLDS, og leder og 

adm.dir. for Institute for Plastination

Dr. Gunther von Hagens 
fant opp plastinering i 
1977.

VISSTE DU AT

Aktivitetene i guiden hjelper deg å lære mer om 
menneskekroppen. Kom og besøk oss, og se BODY 
WORLDS med egne øyne.

Her lærer du virkelig å kjenne deg selv!
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Oversikt over utstillingen og 

         fakta om menneskekroppen

Gunther von Hagens’ BODY WORLDS-

utstillinger bruker plastinering for å vise 

besøkende hvordan menneskekropper er satt 

sammen. Utstillingen viser også hvordan de 

ulike systemene i menneskekroppen fungerer. 

Denne guiden går igjennom flere av kroppens 

funksjoner, som også blir vist fram i utstillingen, 

som bevegelsesapparatet, nervesystemet, 

åndedrettet, hjerte- og karsystemet, fordøyelsen 

og fosterutviklingen.



Slik beveger du deg
BEVEGELSESAPPARATET

Bevegelsesapparatet gjør det mulig å bevege seg. Det består 
av knoklene i skjelettet, leddene som holder knoklene 
sammen, og musklene som trekker seg sammen og slapper 
av for å skape bevegelse.

Skjelettet er kroppens grunnstruktur og består av knokler 
og bruskvev. Knoklene består hovedsakelig av kalsium, og 
det er derfor det er viktig å spise mat med mye kalsium for 
å styrke skjelettet. 

Inni knoklene er det et svampaktig vev som kalles beinmarg. 
Det gjør knoklene lettere, slik at det ikke blir så tungt for oss 
å bevege oss, men de er fremdeles sterke nok til å bære 
kroppsvekten vår. Beinmargen produserer også røde og 
hvite blodceller. De røde blodcellene inneholder hemoglobin 
og frakter oksygen. Hvite blodceller lager antistoffer som 
angriper bakterier, infeksjoner og sykdommer.

Skjelettet har mange oppgaver. Det beskytter indre organer, 
holder kroppen oppe og gir den fasong, i tillegg til at det gir 
musklene noe å feste seg i. Knoklene i skjelettet er viktig 
for nesten alle bevegelsene vi gjør. Men knoklene alene kan 
ikke flytte på så mye som en blyant uten hjelp av musklene, 
som består av celler som kan trekke seg sammen. 

Muskler og knokler holdes sammen av sener, som er litt 
som tau. Når en muskel trekker seg sammen, drar den i 
senen, som igjen trekker i knokkelen, og så er bevegelsen 
i gang.

Det kan se enkelt ut å kaste en ball, men om vi tar for oss 
alt som foregår inni kroppen når du gjør det, er det ganske 
komplisert. Du må bruke muskelgrupper i skuldrene, 
armene, brystet, mellomgulvet og beina for å få til en 
kastebevegelse. Hver av disse muskelgruppene må også 
samarbeide med nervene for å få til bevegelsen. Og alt dette 
skjer på et brøkdels sekund!

Når du kaster en ball, bruker du skjelettmuskulaturen. Dette 
er muskler som vi kan kontrollere. Vi har også muskler vi 
ikke kan kontrollere, nemlig hjertemuskelen og det som 
kalles glatt muskulatur. Glatt muskulatur finner du blant 
annet i magen.

BØYING

Triceps er avslappet
Biceps er sammentrukket

STREKKING

Triceps er 
sammentrukket

Biceps er avslappet

Skjelett

Skaftet på lårbeinet

Kneskål

Leggbein

Skinnebein (tibia)

Brystbein 
(sternum)

Kragebein 
(clavicle)

Kinnbein

Tarmbein

Halebein

KorsbeinBekken

14

Øvre ankelledd



Mennesker blir født med 300 knokler. 
Etter hvert som vi blir eldre, vokser noen 
av de små knoklene sammen, så voksne 
har bare 206 knokler. 

Lær med BODY WORLDS

Knoklene i menneskeskjelettet gir kroppen både 

styrke og form. Et sunt og sterkt skjelett er viktig for 

alle, i både arbeid og fritid. Tenk på tre ting du gjør 

hver dag som du bruker bestemte knokler til.

Leddene er en annen viktig del av bevegelsesapparatet.  
Leddene befinner seg mellom de store knoklene og hjelper 
deg med å bøye og strekke på deg. Det er ulike typer ledd, 
som kuleleddene i hoftene og hengselleddene i knærne og 
albuene.  

Underarmsbein
Spolebein

Overarmsbein

Albueleddet sett forfra

Leddbånd 
(kollateralligament)

Løperen (1997)

Et ledd er omgitt av en leddkapsel, og inne i leddet er det 
væske som gjør at knoklene kan bevege seg lett.
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Løpegutten og sjefen
NERVESYSTEMET

Nervesystemet kontrollerer bevegelser, tanker og følelser i 
kroppen. Du hadde ikke fått til noe uten det!

Nervesystemet består av to deler: sentralnervesystemet og 
det perifere nervesystemet.

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggraden. De 
samarbeider med nervene om å sende meldinger fram og 
tilbake mellom hjernen og resten av kroppen.

Hjernen kontrollerer dette systemet. Den har fem deler: 
storhjernen (cerebrum), lillehjernen (cerebellum), hjerne-
stammen, hypofysen og hypothalamusen.

Storhjernen er den største delen av hjernen. Den kontrolle-
rer tanker, språk og skjelettmuskulaturen, som er de mus-
klene du kan kontrollere. Du bruker også storhjernen når 
du tenker hardt, og når du må huske ting.

Lillehjernen er mye mindre enn storhjernen, men den er 
allikevel veldig viktig. Den kontrollerer balanse, bevegelse 
og koordinasjon. Uten lillehjernen hadde du ikke klart å 
reise deg opp uten å falle igjen.

Hjernestammen er koblingen mellom hjernen og rygg-
margen. Den tar seg av de aller viktigste funksjonene som 
holder deg i live, som åndedrett, blodtrykk og fordøyelse. 
Hjernestammen kontrollerer også de musklene du ikke 
kontrollerer, de som gjør det de skal uten at du trenger å 
tenke på det, som hjertet og magen.

Nervesystemet sender meldinger fra 
hjernen til andre deler av kroppen med 
en fart på over 400 km/t.

VISSTE DU AT

Aksonterminaler

Kjerne

Cellekropp

Dendritt

Schwann-celle

Hjernebjelke

Sideventrikkel

Midthjerne
Hjernebro

Forlengede marg

Lillehjerne

Venstre hjernehalvdel 
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Hypofysen er en bitteliten kjertel som produserer hormoner 
og sender dem ut i kroppen, f.eks. hormoner som får deg til 
å vokse og utvikle deg. 

Hypothalamus regulerer kroppstemperatur, følelser, sult og 
tørste.

Hjernen har mange oppgaver, og den trenger hjelp fra ner-
vene og ryggmargen. Alt kroppen din gjør, er mulig takket 
være samarbeidet mellom hjernen, nervene og ryggmar-
gen.

Nervesystemet består av mange millioner nevroner, som 
er bittesmå celler. Hver gang du gjør noe, blir det sendt 
beskjeder fra nevronene til hjernen. Det perifere nerve-
systemet består av nervene og nevronene som strekker 
seg utenfor sentralnervesystemet, og som driver kroppens 
lemmer og organer. Det er dette som kobler alle deler av 
kroppen sammen.

Neste gang du skriver en e-post, drikker vann eller gjør noe 
som helst, vet du at du kan takke nervesystemet for det. 
Du kan faktisk takke det nå med en gang, for at det hjelper 
deg med å lese dette!

Storhjerne

Lillehjerne

Ytre hjernehinne

Ryggmarg

Spinalnerver

Isjiasnerve

Lær med BODY WORLDS

Nervesystemet leverer beskjeder til hjernen som gjør at de fem sansene 

kan fungere. De fem sansene er berøring, smak, hørsel, syn og lukt. Gjør 

deg noen tanker om de fem sansene ved å skrive om det du liker å gjøre 

best med hver av dem. Kanskje du liker å høre på musikk når du trenger å 

konsentrere deg? Dette bruker du hørselen til.
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Oksygen inn, karbondioksid ut
ÅNDEDRETTET

Organene i åndedrettet samarbeider med andre systemer 
i kroppen for å sikre at cellene får oksygenet de trenger for 
å leve. 

Når du puster inn, utvides brystkassen din. Mellomgulvet 
senker seg, slik at lufttrykket i lungene blir lavere enn i lufta 
utenfor kroppen. Det gjør at lufta blir trukket inn gjennom 
nesen og munnen. 

Lufta kommer inn via nesen eller munnen, der den fuktes, 
og deretter går den ned luftrøret til lungene. Lungene utvider 
seg når lufta trekkes inn i dem. 

Inni lungene fortsetter lufta inn i en rekke rør som heter 
bronkier, og så inn i enda mindre rør som heter bronki-
oler, og videre inn i stadig mindre rør, helt til den når al-
veolene, eller lungeblærene som de også kalles. Dette 
er små poser på størrelse med sandkorn.

Oksygenet fra lufta kommer seg så inn i blodet som strøm-
mer i veggene mellom lungeblærene. Blodet mottar oksygen 
fra lungeblærene og gir samtidig fra seg karbondioksid. 

Cellene i kroppen trenger oksygen for å leve, og karbond-
ioksid er avfallsstoffet som de produserer når de jobber. De 
røde blodcellene er små arbeidere som bringer oksygen til 
cellene og fjerner karbondioksidet.

Som vi alle vet, er ikke røyking bra for lungene, i verste fall 
kan det være dødelig. Én av grunnene er at røyking ødeleg-

ger flimmerhårene. Ved å bevege seg fram og tilbake 
hjelper disse hårene til med å holde lungene rene. 
Røyking gjør at de slutter å fungere, det kan til og 
med drepe dem. Da blir skadelige partikler værende 
i lungene. 

Lunger med bronkietreet synlig i venstre overlapp

Luftrør

Hovedbronkie

Bronkier

18



ÅNDEDRETTET

Venstre lunge er litt mindre enn høyre, 
slik at hjertet skal få plass.

En annen skadelig effekt av røyking er at kjemikaliene i siga-
rettene bygger seg opp i lungene. Da kan veggene i lunge-
blærene bli tykke, hovne opp og gjøre en dårligere jobb med 
utvekslingen av oksygen og karbondioksid i blodet. Dette 
fører til lungeemfysem.

Kraftig forstørret
skjoldkjertel

Strupelokket 
(epiglottis)

Forstørret skjoldkjertel

Tenk på dette
Planter tar opp og bruker det karbondioksidet vi puster ut, 
og slipper ut oksygen som vi trenger. Vi puster inn oksygen 
og gjør det om til karbondioksid, som plantene trenger. Dette 
kalles en symbiose, et forhold mellom to organismer som er 
bra for begge. Kan du komme på andre symbiotiske forhold 
mennesker har med naturen? Med et sunt åndedrett er det mulig å leve et aktivt 

liv. Røyking gjør det vanskeligere for åndedrettet å 

gjøre jobben sin. Skriv ned fem grunner til at man 

ikke bør røyke.

Lungene til en ikke-røyker

Lungene til en røyker
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Kroppens fantastiske pumpe

HJERTE- OG KARSYSTEMET

Hjertet er hovedorganet i hjerte- og karsystemet, og det  
ligner ikke så mye på tegningene du ser på valentinsdags-
kortene. Hjerte- og karsystemet kalles også det kardio- 
vaskulære systemet. «Kardio» betyr ‘hjerte’. Dette systemet 
er svært viktig for å holde oss i live.

Et tredje navn for dette systemet er sirkulasjonssystemet, 
eller det sirkulatoriske systemet. Dette navnet beskriver 
hvordan systemet sirkulerer blod rundt i kroppen. Systemet 
består av hjertet, som er en muskel med fire rom som pum-
per blod, og et lukket system med blodårer som kalles arte-
rier, vener og kapillærer. Hjerte- og karsystemets hovedopp-
gave er å sørge for at blodet pumpes jevnt og trutt gjennom 
milevis med bittesmå kapillærer som når alle organer, vev 
og celler i kroppen. Mennesker kan ikke leve uten denne 
blodsirkulasjonen. 

Arterier transporterer oksygenrikt blod ut fra hjertet. Venene 
frakter tilbake blodet som har brukt opp oksygenet sitt. Blo-
det får tilført nytt oksygen ved hjelp av hjertet og lungene, og 
så sendes det igjen ut til kroppen.

Det er 20 store arterier som går gjennom kroppen. Hver  
arterie har mindre avgreininger som heter arterioler. Disse 
forgreiner seg igjen til enda mindre årer som heter kapillæ-
rer, som kan være tynnere enn et hårstrå – ja, noen av dem 
er så tynne at det bare er plass til én blodcelle i bredden.

Hjerte delt i to på langs. Til venstre ser vi hjertet forfra, 
til høyre ser vi det fra baksiden.

Venstre forkammer

Mitralklaff

Hjertekammerskillevegg

Høyre forkammer

Venstre hjertekammer

Tricuspidalklaff

Venstre forkammer

Aortaklaff

Høyre hjertekammer

Venstre hjertekammer
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Hjertet er omtrent på størrelse med 
knyttneven din gjennom hele livet.

Så snart blodet i kapillærene har gitt fra seg oksygen og 
næringsstoffer, tar det opp karbondioksid og andre avfalls-
stoffer. Blodet strømmer så tilbake gjennom små blodårer 
som kalles samleårer (venyler). Disse blir etter hvert til større 
samleårer (vener), som tar med blodet tilbake til hjertet for 
å hente oksygen. 

Hvis alle årene i dette nettverket ble lagt ut på én linje, ville 
lengden vært rundt 96 500 km. Det er mer enn to ganger 
rundt jorda!

Hjerte- og karsystemet formes tidlig i fosterutviklingen – bare 
fire uker etter befruktning – fordi det er så viktig for resten 
av kroppen. Det begynner å fungere lenge før noen andre 
store organer.

Hjerte- og karsystemet er et delikat system, og det er mye som kan påvirke det. For eksempel 

kan fett og kolesterol hope seg opp i karveggene og dermed senke farten på blodomløpet, 

eller til og med stanse det. Fett og kolesterol kommer inn i kroppen gjennom maten vi spiser, 

og det er en av grunnene til at vi ikke bør spise mye fet mat. Kan du komme på ti matvarer 

med mye fett, og ti sunnere alternativer? 

Blodårenes nettverk i 
indre organer

Aortabuen

Leverens kapillærnett

Høyre nyres 
kapillærnett

Livmorens 
kapillærnett

Hjertet
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Kroppens fordøyelsessystem tar maten du spiser og gjør den 
om til energien du trenger for å leve. Maten drar på en lang 
reise gjennom fordøyelsessystemet. Den begynner i mun-
nen, der tennene moser maten og river den opp i små biter. 
Spyttet gjør maten våt og myk, og starter også nedbrytingen 
av karbohydrater. Når maten er most, dytter musklene den 
ned i svelget, altså halsen, og videre ned i spiserøret, som 
fører til magen. 

Når maten kommer ned i magen, blir den blandet med 
magesyren som lages der, slik at den brytes ned enda mer. 
Magen har ei beskyttende hinne av slim som dekker hele 
innsiden, slik at den ikke skader seg selv med syren.

Enkelte deler av maten, som vann og sukker, kan tas opp i 
blodet rett fra magen. Det som må fordøyes mer, må gjen-
nom noen flere trinn. Når magen har gjort om maten til 
en flytende masse, sendes den ned i tolvfingertarmen og  
deretter i tynntarmen (forbi lukkemuskelen mellom mage-
sekk og tynntarmen). 

Tynntarmen har en stor overflate, det er fordi den har tarm-
totter. Tarmtotter ligner litt på korte hår, og de stikker ut i 
tynntarmen fra tarmveggen. Tarmtottene absorberer næring 
fra maten, og næringen går gjennom overflaten på tarmtot-
tene og inn i blodet. Blodet fører så næringen til cellene slik 
at de kan bruke den. 

Når tynntarmen har tatt opp alt av nyttige næringsstoffer fra 
maten, blir de ufordøyelige restene sendt videre til tykktar-
men. 

I tykktarmen blir vannet i restene trukket ut, og det som blir 
igjen da, er fast avføring. Den kvitter du deg med når du går 
på do.

Magesekk

Bukspyttkjertel

Tykktarm

Blindtarm

Blindtarmvedheng
(appendix)

Tolvfingertarm

Lever

Spiserør

Endetarm

Tunge

Fordøyelseskanalen

Tynntarm

Når mat blir omgjort til energi

FORDØYELSEN
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Munnen din lager rundt 1 liter spytt 
hver dag, og til sammen lager kroppen 
din rundt 7 liter med fordøyelsessafter.

BODY WORLDS  leertip!

Fordøyelsens assistenter
Bukspyttkjertelen, leveren og galleblæren er indre organer 
med viktige oppgaver i fordøyelsen. Bukspyttkjertelen lager 
enzymer som hjelper til med å bryte ned protein, fett og kar-
bohydrater. Leveren lager galle som hjelper kroppen med å 
ta opp fett.

Parasympatetiske 
nervegreiner

Magesekker av ulik størrelse og fasong

Tolvfingertarm

Blodårenes nettverk i leveren (sett bakfra). Galleblæren i gult.

Fordøyelsessystemet bryter ned maten du spiser, og det gir kroppen energi. Hva ville du 

valgt å spise for å få energi til å drive med idrett eller andre fritidsaktiviteter? Velg fem ting 

du mener er gode energikilder. Gå sammen i par og finn ut mer om disse matvarene. Er de 

sunne valg?

Gallen lagres i galleblæren til du får bruk for den. Enzymer 
og galle føres inn i tynntarmen. Faktisk har vi egentlig ikke 
bruk for galleblæren. Hvis den blir fjernet, sendes gallen 
bare rett inn i tynntarmen, og det fungerer like bra.
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Hvert menneskeliv begynner med én celle, kalt en zygote, 
etter at farens sædcelle har befruktet morens eggcelle.

Zygoten inneholder menneskets arvestoff, som er 
«oppskriften» på et unikt menneske. Det består av 
foreldrenes gener, som er organisert i kromosomer. Dette 
settet med kromosomer er helt unikt: Det har aldri eksistert 
før, og kommer aldri til å bli gjenskapt. Det er dette som 
avgjør de individuelle egenskapene til det nye mennesket 
som er blitt unnfanget.

De første ukene
Rundt 30 timer etter befruktning begynner det 
mikroskopiske menneskeegget å dele seg i to identiske 
datterceller. Hvis disse to cellene skilles fra hverandre, vil 
de utvikle seg til tvillinger. Som oftest vil imidlertid embryoet 
forbli intakt, og det fortsetter ned egglederen og fester seg 
til slutt i livmoren etter seks dager. Fra dette tidspunktet vil 
graviditeten i gjennomsnitt ta 260 dager. 

Embryoet ligger og flyter i fostervann, omsluttet av 
fosterhinner, og er i kontakt med morens blodomløp via 
navlestrengen og morkaken. De første fire ukene er 
embryoet rundt 4 mm langt, og ved utgangen av uke 8 
har det vokst til 3 cm og veier omtrent 4 gram. På dette 
tidspunktet er også alle organer på plass, og vi kaller det 
nå et foster i stedet for et embryo. Nå begynner fosteret 
å vokse mye raskere både i størrelse og vekt, og det går 
igjennom mange komplekse utviklingsstadier. 

Uke 13 til 14
Fosteret kan nå bevege seg, men moren kan ikke kjenne 
det ennå. Hodet, som er ganske stort sammenlignet med 
resten, begynner å rette seg opp, underkroppen er allerede 
godt utviklet, og nå begynner også tåneglene å vokse ut. 

Uke 15 til 16
Fosteret er nå 15 cm langt og kan veie opptil 200 gram. 
Det er mulig å se kjønnsorganene med ultralyd, og det 
har et tydelig skjelett på røntgenbilder. Beina har begynt 
å vokse seg større, og hodet ser ikke lenger så stort ut 
sammenlignet med resten av kroppen. Leveren begynner 
å produsere fosterblod. Jentefostre har allerede utviklet 
eggstokker.

Uke 17 til 18
Fosteret vokser langsommere nå, og det har nådd en vekt 
på 300 gram. Huden er tynn ennå, for den har ikke utviklet 
det hvite underhudsfettet. Brunt fettvev har imidlertid 
begynt å utvikle seg. Den lille organismen kan bruke dette 
til å lage sin egen varme. Jentefostre har fått livmor på dette 
stadiet. Moren kan kjenne at fosteret beveger seg fra nå av. 

Uke 19 til 20
På slutten av denne perioden er fosteret 28 cm og veier 
opptil 460 gram. Kroppen og hodet er nå dekket av fine hår 
kalt lanugohår, som inneholder lite pigment.

Befruktet egg (zygote), forstørret 400 ganger.
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Uke 21 til 24
Fosteret legger nå på seg raskere igjen, og det begynner å 
ligne på en baby. Fosterets øyne beveger seg, med såkalte 
hurtige øyebevegelser (REM), og fingerneglene begynner 
å vokse. Huden er fremdeles rød og rynkete. Lungene 
er i gang med å puste, men ikke særlig effektivt, for de 
er fremdeles ikke koordinert med nervesystemet. Denne 
mangelen på samhandling gjør at utvekslingen av gasser, 
og da særlig utånding av CO2, ikke er garantert å være god 
nok. Hvis barnet blir født på dette stadiet, er det derfor fare 
for at det ikke får nok oksygen, og det kan føre til alvorlige 
hjerneskader.

Åtte uker gammelt embryo

Morkake. På overflaten på fosterets side forgreiner arteriene og 
venene fra navlestrengen seg utover.

Uke 25 til 28
Lungene kan nå puste helt på egen hånd, så fosteret kan 
overleve utenfor livmoren. Øynene kan åpne seg i løpet av 
uke 26, og underhudsfettet som har utviklet seg til nå, gir 
kroppen en mer avrundet fasong. Fram til nå har milten 
produsert fosterets blod. I løpet av uke 28 tar beinmargen 
over denne jobben. Fosteret veier nå over 1 kg.

Uke 29 til 32
Fosteret vokser til å bli over 42 cm, og vekten ligger 
mellom 1,5 og 2,1 kg. Fingerneglene vokser helt fram til 
fingertuppene, og huden er blitt glatt og rosa. Pupillene 
reagerer på lys ved å trekke seg sammen, og hendene 
griper refleksivt når de kjenner noe.

Hvis en gravid kvinne drikker alkohol, 
vil fosteret få den samme promillen i 
blodet som henne.

Det er mye som kan påvirke utviklingen til et ufødt barn. 

Hvordan blir det påvirket av miljøet rundt seg? Hvilke hen-

delser i morens liv har en positiv eller negativ effekt på 

barnet? Hva kan skade det? Hvordan når slike ytre påvirk-

ninger inn til barnet? Diskuter dette i klassen.
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BODY WORLDS- 
utstillingene lærer 

oss mye om vitenska-
pen og anatomien knyt-

tet til menneskekroppen – men 
også om kroppen som form og 
som kunst.

Anatomistudier har alltid vært 
en viktig del av kunstutdannin-

gen. Kunstnere som vet hvordan 
menneskekroppen er satt sammen, 
og hvordan musklene fungerer, kan 
bedre gjengi mennesker i malerier, 
skulpturer og andre kunstformer. 

Denne kunnskapen er viktig selv for 
kunstnere som velger å framstille men-

neskekroppen i abstrakte former.

I BODY WORLDS-utstillingene har dr. Gunther von Hagens 
plassert menneskekroppen i stillinger som viser hvordan 
den er satt sammen, og hvordan den utfører ulike oppga-
ver. Han har også framstilt kroppen slik at ulike systemer 
framheves, f.eks. muskler, indre organer, nerver og blo-
dårer.

Han har gjort vitenskapelige valg for å gi oss en ny måte å 
forstå hvordan menneskekroppen fungerer. Samtidig viser 
han hvor vakre formene og systemene i kroppen er.

De som besøker BODY WORLDS, lærer om anatomi fra 
et vitenskapelig ståsted når de går gjennom utstillingene. 
Men de får også oppleve anatomiens kunstneriske side. 
Dette gjør utstillingene relevante for alle slags studenter, 
ikke bare de som tar vitenskapelige fag. 

Den vakre menneskekroppen

VITENSKAPEN SOM     
KUNSTFORM

Tenk som en kunstner
Kunstnere liker gjerne å konsentrere seg om én bestemt 
del av en figur. I kunsten kan dette gjøres ved å vektlegge 
et trekk ved en person, eller ved å vise subjektet fra en ny 
vinkel eller et uvanlig perspektiv. 

Du kan utforske denne arbeidsmetoden ved å tenke på 
noen du er i slekt med. Tenk på hvordan denne personen 
er, eller hva du beundrer ved personen. Så kan du tenke på 
hva du ville framheve hvis du skulle framstille personen i et 
kunstverk. Tegn en skisse av kunstverket og forklar ideen 
din til klassen.

Anatomi i idrett
Trenere må kunne å evaluere spillernes fysiske evner og 
talenter. Disse talentene er ofte basert på anatomi. Velg en 
idrettsutøver du beundrer. Tenk så over de ulike systemene 
i kroppen som du har lest om i denne veiledningen. Skriv 
ned hvilke systemer som bidrar mest til denne utøverens 
suksess.

Å forstå hvordan kroppen fungerer, er viktig i mange 

yrker. Tenk på hva du har lyst til å bli når du blir større, 

og skriv en kort setning eller et lite avsnitt om hvorfor 

anatomi kan være viktig i den jobben.
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Alle preparatene som er utstilt i Gunther von Hagens’ BODY 
WORLDS-utstillinger, er ekte. De tilhørte mennesker som, 
mens de ennå var i live, ga tillatelse til at de døde kroppene 
deres kunne bli brukt til opplæring av både leger og legfolk.

«BODY WORLDS er hovedsakelig et samarbeid mellom 
meg og donorene, og alle de som ser utstillingen», sier 
dr. von Hagens. «Menneskeheten står i stor takknem-
lighetsgjeld til disse donorene − uten dem ville ikke BODY 
WORLDS eksistert.»

Alle donorer signerer en samtykkeerklæring hos Institute 
for Plastination som sier at donasjonen er frivillig. I skje-
maet må donorene fastslå at de har tatt avgjørelsen frivillig 
og uten tvang, og at de donerer kroppen sin for bruk til 
forskning og utdanning innen anatomi, for både studenter 
og allmennheten.

I tillegg må de svare på ulike spørsmål knyttet til plastiner-
ing, slik at det ikke er noen tvil om at de forstår avgjørelsen 
de tar. 

Ett eksempel på slik tekst kan være: «Jeg godtar at krop-
pen min kan brukes til alle formål, såfremt det er relatert til  
medisinsk forskning eller opplæring.» Eller: «Jeg godtar 
at den plastinerte kroppen min kan brukes til å opplyse  
allmennheten om medisinfaget, og at den derfor kan stilles 
ut offentlig, f.eks. i et museum.» Eller: «Jeg godtar at krop-
pen min kan brukes til et anatomisk kunstverk.» Eller, for 
enkelte utstillinger: «Jeg godtar at publikum kan berøre 
den plastinerte kroppen min.» 

Donorene kan også velge å donere alle sine vitale organer 
til å redde liv, før resten av kroppen plastineres.

Snakk sammen
Diskuter dette i klassen:
•  Hadde du ønsket at din kropp, eller kroppen til en 
 slektning, skulle bli plastinert for utdanningsformål 
 eller utstilling? 
•  Er det en god idé å stille ut plastinater offentlig? 

Dere kan sette opp to stoler foran i klasserommet, og  
argumentere mens dere sitter enten på «for»-stolen eller 
på «mot»-stolen.

Tenk over følgende under diskusjonen:
• Hva kan motivere en donor til å la kroppen sin 
 plastineres for utdanningsformål eller utstilling?

•  Hva tror dere donorens venner og familie synes om det?

•  Se for deg at noen i din nærmeste familie 
 ønsker å bli plastinert.

•  Hva kan dere lære – eller hva lærte dere – om 
 kroppene deres på BODY WORLDS-utstillingene?

Tanker rundt plastinering og din egen kropp

VILLE DU HA GJORT DET?

Etter at dere har diskutert i klassen, kan hver og en av 

dere oppsummere klassens meninger i en nyhetsartik-

kel av typen dere finner på forsiden av en avis. Snakk 

om hvordan nyhetsreportere må vurdere all informasjon 

før de skriver en generell konklusjon. Sammenlign 

oppsummeringene dere har skrevet. Hvor like var de? 

Hvilke forskjeller fant dere? Hva var grunnen til disse 

ulikhetene?
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Plastinering tar veldig lang tid. Det kan 
ta opptil 1500 timer å gjøre klar én 
kropp.
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