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Fælles Mål
Udskoling
Biologi
Undersøgelseskompetencen, 
”Krop og Sundhed”, fase 2

Færdighedsmål: Eleven kan undersøge bevægeapparat, 
organer og organsystemer ud fra biologisk materiale
Vidensmål: Eleven har viden om menneskets
bevægeapparat, organsystemer og regulering af krop-
pens indre miljø

Modelleringskompetencen,
”Krop og sundhed”, fase 1

Færdighedsmål: Eleven kan med modeller forklare 
funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, 
sanser og nervesystem.
Vidensmål: Eleven har viden om sammenhænge mellem 
stimuli og respons.

Hvem skal jeg 
redde først? 
Hurtige og målrettede beslutninger kan redde liv.
Når der sker en ulykke, og man skal yde førstehjælp, er det 
vigtigt at vide, hvad man skal gøre, i hvilken rækkefølge det 
skal gøres og hvorfor. Det kræver viden om fx kroppens
reaktioner, knogler og kredsløb. I første omgang får eleverne 
dog til opgave at træffe beslutningerne uden disse forudsæt-
ninger. Derefter kommer de gennem et forløb, som klæder 
dem fagligt på til måske at ændre deres umiddelbare
vurdering. Gennem forløbets aktiviteter får eleverne samtidig 
viden om førstehjælp og førstehjælpsteknikker, som de kan 
bruge, hvis uheldet en dag er ude.

Supplerende materialer til forløbet om førstehjælp vil være 
tilgængeligt på hjemmesiden
Naturvidenskabsfestival.dk/førstehjælp

Fag: Biologi (evt. fysik)
Mind map-tema: Hjerte, hjerne og sundhed
Klassetrin: Udskoling (7. klasse)
Omfang: 6-8 lektioner

Aktivitet 1:
Hvem skal jeg redde først?

I løbet af et splitsekund har en fredelig dag udviklet 
sig til et ægte drama. Uheldet er ude, og dine elever 
står midt i trafikuheldets kaos. Nu skal der træffes en 
hurtig beslutning: Hvem skal reddes først og hvorfor?

 

Forberedelse og materialer:
•  Tegning af trafikuheldet og beskrivelse af scenariet 

fra Naturvidenskabsfestival.dk/førstehjælp

Sådan gør I:
•  Del eleverne op i grupper.
•  Udlever en tegning og beskrivelse af uheldet til 

hver gruppe.
•  Hver gruppe laver en plan for, hvordan de vil yde 

førstehjælp. De fortæller, i hvilken rækkefølge de vil 
hjælpe og begrunder hvorfor.

•  Hver gruppe præsenterer deres plan med ord, 
plancher eller en model. Undlad at kommentere, 
om de har løst opgaven rigtigt eller ej.

Et fagligt forløb om 
førstehjælp

Førstehjælp
for børn 

Læs mere om førstehjælp til og 
for børn på Boerneliv.org.

Materialet er henvendt til ind-
skoling og mellemtrin, men kan 
sagtens bruges som inspiration
til undervisning i udskolingen.

1

Forløb
02

Tidsforbrug: 1 lektion

Worst case-scenario
I aktiviteterne er der beskrevet et worst case-
scenario, som viser eleverne de mere ekstreme
tilfælde. Det er meningen, at de skal fungere som
en ’knage’ for eleverne, som de kan hænge deres 
viden på. 

Tal gerne med eleverne om, hvad førstehjælps-
indsatsen ville være i den pågældende situation.



Sæt fysikfaget i spil 
Det er oplagt at inddrage fysik
i dette forløb.

Man kan eksempelvis arbejde med 
elevernes undersøgelses-
kompetence inden for området Jorden 
og Universet ved at undersøge de 
kræfter, der er i spil ved et trafikuheld. 

Lær dine elever om førstehjælp, mens de samtidig bliver klogere 
på deres egne kroppe. Foto: Carsten Andersen.



Aktivitet 3
Hvad sker der, når en knogle brækker?

Brækkede knogler er en anden hyppig skade ved 
uheld - det sker ofte, at en arm, et ben eller en helt 
tredje knogle brækker. Men hvad sker der egentlig, 
når en knogle brækker, og hvad består den af?

Det undersøger eleverne i et forsøg med 
kyllingeknogler.

Læs mere om denne aktivitet og find flere forsøg
på Testoteket.dk

 
 

Forberedelse og materialer:
•  Kyllingeknogler (minimum et pr. forsøg)
• Beholder med låg
• Eddikesyre 
• Bunsenbrænder

Sådan gør I:
Aktiviteten er delt i to, hvor I skal se, hvad der sker, 
når man hhv. kommer en kyllingeknogle i eddike og 
brænder en kyllingeknogle.

•  Tal først med eleverne om, hvad de tror en knogle 
består af.

•  Hvad tror de der sker, når man kommer en knogle i 
eddike? Og hvad sker der, når den brændes?

•  Undersøg det sammen med eleverne og tal med 
dem om, hvad der sker i de to undersøgelser 
og hvorfor?

Undersøgelse 1: 
•  Kom kyllingeknoglen i en beholder, dæk den med 

eddikesyre og kom låg på.
•  Undersøg knoglen dagen efter.
• Tal med eleverne om, hvad der sker og hvorfor? 

Undersøgelse 2: 
•  Hold en anden kyllingeknogle ind over en 

bunsenbrænder.
•  Tag kyllingeknoglen ud af brænderen, og tab den 

ned på bordet.
• Tal med eleverne om, hvad der sker og hvorfor?
• Lad eleverne notere i deres logbøger

Aktivitet 2
Store og små pupiller

Når der sker et uheld i trafikken, er der ofte en eller 
flere, der får hjernerystelse eller bliver bevidstløse. 

Det er vigtigt at kunne tjekke pupiller, for de kan
nemlig vise noget om en persons bevidsthed og 
hjernens tilstand. Måske har eleverne set det i fx 
CSI, hvor de lyser ind i ofrenes øjne? Hvis pupillerne 
reagerer, er der hjerneaktivitet.

Er pupillerne derimod forskellige i størrelsen, kan det 
være et tegn på hjernerystelse. I denne øvelse lærer 
eleverne at tjekke hinandens pupiller og ser, hvordan 
de opfører sig under forskellige forhold.

 

Forberedelse og materialer:
•  ingen

Sådan gør I:
•  Del eleverne op i par 
•  To og to taler de om, hvad der sker med pupiller i 

mørke og i lys? Hvorfor?
•  Eleverne observerer deres makkers pupil i alminde-

ligt lys. Hvor stor er den?
•  Lyset slukkes, og eleven observer makkerens pupil 

igen. Hvor stor er den nu? Hvad skete der?
•  Lyset tændes igen, og eleven observer makkerens 

pupil. Hvad sker der nu?
•  Klassen diskuterer samlet: Hvornår er pupillen 

størst? Hvorfor?
• Lad eleverne notere i deres logbøger

Pas på hovedet
Mange hovedskader kan for-
mindskes eller undgås helt ved 
brug af cykelhjelm.
Brug fx forsøget ægge-airbag 
fra Testoteket.dk/ægge-airbag 
eller aktiviteter fra undervis-
ningsmaterialet ’Beskyt din 
hjerne’ fra Experimentarium
til illustration.
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Worst case-scenario
Worst case-scenario er, at pupillerne slet ikke reage-
rer ved påvirkning. Det betyder, at der ingen hjerne-
aktivitet er, måske på grund af manglende ilt
til hjernen.

Tal med eleverne om, hvor lang tid hjernen kan klare 
sig uden ilt, og hvad man skal gøre.

Worst case-scenario
Worst case-scenario er et åbent benbrud, da der er 
risiko for, at sener eller blodårer rives over af den 
brækkede knogle. Hvad er risikoen ved det?

Hvordan skal man håndtere det i forbindelse med
en ulykke?

Tidsforbrug: 0,5 lektioner

Tidsforbrug: 2 lektioner
(kræver opfølgning dagen efter)



            

Aktivitet 5
Hvad har eleverne lært?

Nu er I tilbage i trafikuheldet, hvor det hele startede. 
Ofte ville man bagefter ønske, at man kunne spole 
tiden tilbage og gøre vigtige beslutninger om.

Den mulighed får I nu, hvor eleverne er blevet
klogere og måske kan træffe nogle bedre
beslutninger end første gang.

 

Forberedelse og materialer:
•  Tegning af trafikuheldet og beskrivelse fra 

Naturvidenskabsfestival.dk/førstehjælp

Sådan gør I:
•  Gentag aktivitet 1 igen
•  Del eleverne op i grupper og giv dem tegningen 

og beskrivelserne.
•  Hvordan ville eleverne gøre det anderledes nu, hvor 

de har haft et forløb om førstehjælp - og hvorfor? 
Eleverne kan gøre brug af noterne i deres logbøger.

•  Eleverne laver og præsenterer en figur eller model, 
der illustrerer deres prioritering og viser deres før-
stehjælpsindsats trin for trin.

• Hvad er forskellen fra første gang til nu?

Aktivitet 4
Hvorfor er det vigtigt at lære førstehjælp?

Nogle af de farligste situationer i et uheld er, hvis 
hjertet stopper med at slå, eller hvis der er en stor 
blødning, fx. en arterieblødning.

I forløbet om hjertestarter er der fokus på, hvad man 
gør, hvis hjertet stopper med at slå. Når en person 
mangler puls eller stopper med at trække vejret, er 
det vigtigt hurtigt at få gang i iltningen igen.

Derfor laver man hjerte/lunge-redning
(hjertemassage), hvor man skiftevis masserer hjertet 
og blæser luft ind i luftvejene.

 

Forberedelse og materialer:
•  Bestil materialet ’Hjertestart i skolen’ på Hjerte- 

starter.dk/Skoleindsats

Sådan gør I:
•  Tal med eleverne om, hvorfor det er vigtigt at få 

vejrtrækningen i gang. Hvad sker der, når kroppen 
ikke får ilt? Hvorfor?

•  Brug førstehjælpskittet fra Hjertestarter.dk til at lære 
eleverne førstehjælp

•  Tal med eleverne om, hvorfor det er vigtigt at kunne 
førstehjælp

• Lad eleverne notere i deres logbøger

En god huskeregel i
førstehjælp er ABC
A = Airways (skab frie luftveje)
B = Breathing (tjek vejrtrækning)
C = Circulation (kredsløbet og hjertet)

Chok - den
oversete skade
Når kroppen går i chok, er det fordi 
kredsløbet svigter, og det systoliske 
blodtryk falder.

Hvis en person går i chok, er det 
vigtigt at sikre, at der kommer ilt til 
hjernen. For at få ilten tilbage til
hjertet og hjernen skal man ned at 
ligge med benene oppe. Hvorfor er 
det vigtigt at have benene oppe?

Tal med eleverne om det.

Et menneske i chok har bleg hud, 
svag puls, klam/fugtig hud, øget 
vejrtrækning og sløret eller hysterisk 
sindstilstand.

Tal med eleverne om, hvordan man 
bedst hjælper én, der er i chok. 
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Worst case-scenario
Worst case-scenario er en arterieblødning.
Tal med eleverne om, hvad der er karakteristisk ved 
en arterieblødning, hvor hurtigt man forbløder, og 
hvordan man stopper blødningen.

Brug det eventuelt som en mulighed for at tale med 
eleverne om blod, hæmoglobin og blodtryk. 

Tidsforbrug: 2 lektioner

Tidsforbrug: 1 lektion

Brækkede ben kan være en af
konsekvenserne ved at være i et
trafikuheld. Hvad gør man? 

åben
skole


