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Det er det, der 
sker, når du tisser

Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet 
Lær din tarm, blære og nyrer at kende

Vejledning
Aktivitet 1
Det er det, der sker når du tisser

Fokus
Blæren har to funktioner: At være opbevaringssted 
for urinen og at sørge for en hurt  ig og fuldstændig 
tø  mning, når vi tisser. Når man tisser, er det både 
musklerne omkring blæren og musklerne omkring 
urinrøret der skal arbejde sammen. 

Filmen Det er det, der sker, når du tisser illustrerer 
ganske kort, hvad det er der sker når man tisser.

Klassetrin
Indskolingen og mellemtrin

Varighed
10 minutter

Masseeksperiment 2017 – Aktivitetet



Det er det, der 
sker, når du tisser 1

Forklaring
Blodet filtreres i nyrerne, og affaldsstoffer skilles fra og dan-
ner det vi kalder urin. Urinen ledes via urinvejene til blæren, 
som langsomt fyldes op. 

Blæren har to funktioner: At være opbevaringssted for urinen 
og at sørge for en hurt  ig og fuldstændig tø  mning, når vi tisser.

Sålænge blæren fyldes op, er musklerne omkring blæren 
afslappet, så der er god plads til urinen. Musklerne omkring 
urinrøret er til gengæld spændte, så urinen ikke løbende 
løber ud, men kun når vi gerne vil have det.

Når blæren er fyldt, giver kroppen signal om at blæren skal 
tømmes. Så spænder blæren og tømmes for urin, mens musk-
lerne omkring urinrøret slapper af, så urinen kan løbe ud.

Aktivitet
Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=hBx-
yw2vMigU 

Du kan vise filmen som ‘engagér’, før eleverne har 
viden om urinvejene og deres funktion. Følg eventuelt 
op på filmen ved at lade eleverne arbejde i grupper 
om at tegne en tegning af urinvejssystemet (nyrer, 
blære, urinvej og urinrør) og sætte forklaringer på 
tegningen. 

Eleverne kan også bygge en model af urinvejssys-
temet. Hvis skolen har en torso med organer, kan 
eleverne bruge dele herfra.

I aktiviteten ‘Nyrerne og urin’ finder du flere ideér 
til elev-arbejde om nyrerne og urinvejene, samt en 
illustration af nyrerne og blæren og en kort faglig 
forklaring.

Prøv at...
Lade eleverne udregne hvor meget urin deres blære 
kan indeholde, og derefter illustrere det  ved at fylde 
en ballon med vand:

En blære hos en voksen kan indeholde 300-500 ml 
urin, før den skal tømmes. 
Eleverne kan udregne hvor meget urin en blære kan 
indeholde efter følgende formel:

Blærevolumen = barnets alder x 30 + 30  
Ex. barn på 12 år: 12 x 30 + 30 = 390 ml urin i blæren 

Lad derefter eleverne fylde så meget vand i en bal-
lon, som deres egen blære kan indeholde.
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