
Øvelser og fortællinger om lungerne for udskolingen
PDF med noter til læreren
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Syge lunger er som omvendt doping
Lungerne giver ilt til blodet. Jo bedre dine lunger fungere, desto bedre fungerer du. 
Princippet bag det mest doping er at gøre iltoptagelsen bedre. Det giver kræfter. Det
giver energi. Dårlige lunger gør præcis det modsatte. Her bliver iltoptagelsen dårligere
og du får altså færre kræfter og mindre energi. Kroppen fungerer dårligere. Lungesyge
børn får også nemmere andre sygdomme og har sværere ved at blive raske. Derfor
lever de ofte isoleret.  
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Sagt på en anden måde: Din krop fungerer på en måde ligesom et bål: Jo mere ilt, 
desto bedre forbrænding. Hvis du lukker ned for ilttilførslen til et bål, så brænder det 
mindre – og til sidst dør det. Omvendt kan du få bålet til at blusse op ved at puste på 
det. Det samme gør sig gældende for kroppen. Sunde lunger og god iltoptagelse giver 
god forbrænding. Det giver energi og sundhed. 
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Hør Nanna fortælle sin historie. Nanna voksede op med en dødelig lungesygdom. 
Først da hun blev 12, fandt lægerne ud af, hvad hun fejlede. (32 min)

Læs også interviewet med Nanna: Den forkølede pige var i virkeligheden dødssyg. 

Øvelse: Snak med eleverne om livet med en lungesygdom, der nær havde kostet 
Nanna livet.
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https://youtu.be/5H_Uqk5SzQA
https://team-rynkeby.dk/skoleloebet/kopi-af-nyhed/den-forkoelede-pige-var-i-virkeligheden-
doedssyg.aspx?Action=1&currentPage=3&M=NewsV2&PID=8523


Sugerørsøvelsen

Formål: Eleverne mærker på egen krop, hvordan det føles ikke at kunne trække vejret 
ordentligt (at have en nedsat lungefunktion).
Redskaber: Et sugerør til hver elev

Udførsel
• Lad eleverne først trække vejret normalt
• Giv dem derefter et sugerør. Lad eleverne trække vejret normalt gennem 

sugerøret, mens de holder sig for næsen.
• Derefter skal eleverne lave høje knæløft/sprællemænd, mens de fortsat trækker 

vejret gennem sugerøret og holder sig for næsen.
• Spørg hvordan det var at trække vejret gennem sugerøret.
• Fortæl, at det svarer til at trække vejret med nedsat lungefunktion.

Metode: Eleverne får et sugerør.
Først skal de trække vejret normalt.
Derefter skal de trække vejret normalt gennem sugerøret, mens de holder sig for 
næsen – spørg dem derefter, hvordan det var. Derefter skal de lave høje 
knæløftninger, løbe rundt i lokalet eller skolegården (afhængigt af, hvor I står og hvor 
meget tid I har), mens de trækker vejret gennem sugerøret og holder sig for næsen –
spørg dem igen, hvordan det var.
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Få dem til at sætte ord på forskellen mellem at trække vejret på de forskellige måder. 
Fortæl dem, at når de trækker vejret med sugerør, svarer det til at have en nedsat 
lungefunktion på ca. 30-50%.

Spørg eleverne, hvad der sker med kroppen og vejrtrækningen.
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Test jer selv. 20 spørgsmål om lungerne som kahoot. Den kan du finde her:
tinyurl.com/lungequiz. 
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https://create.kahoot.it/share/e34a8e6d-cf9c-473b-b6b9-b9843e43cf7c
tinyurl.com/lungequiz


Lungernes funktion. Vejrtrækningsøvelse + illustration med ballon og papirspose. 

Her kan du også gennemgå mere detaljeret, hvordan lungerne fungerer og hvad
deres betydning for kroppen er (NB: du kan også gå videre til de næste videoer, 
hvor lungernes funktion også gennemgås) 

Forklaring: Luften indeholder ilt, og når vi trækker vejret, sker der en udskiftning af ilt 
og kuldioxid. Det sker med to processer:

• Indånding - styres aktivt af musklerne
Vejrtrækningsmusklerne i mellemgulvet og brystvæggen udvider lungerne, der
skaber et undertryk, som trækker luft ned i lungerne. Få eleverne til selv at prøve
at trække vejret ned i lungerne med forskellig kraft og dybde og lad dem mærke,
hvordan musklerne i mave og omkring ribben arbejder med. Hold evt. hånden på
maven samtidig og mærk, hvordan maven bevæger sig.

• Udånding - er inaktiv, elastisk uden muskelstyring
Udåndingen foregår ved, at musklerne slapper af, brystkassen og lungerne
formindskes og skaber et overtryk, og derved presses luften ud af lungerne. Lidt
ligesom når man puster en ballon op og slipper luften ud igen.

Øvelse: Prøv selv at trække vejret helt ind (så meget du kan), hold vejret et par 
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sekunder og slip så luften ud. Du kan mærke, hvordan det sker helt automatisk, uden 
at du behøver at bruge musklerne.

Vejrtrækningsøvelse: Prøv at lægge hånden på maven, mens du trækker vejret ind og 
ud.

Øvelse: Ballon og papirpose kan vise, hvordan vi trækker vejret

Formål: Læreren viser eleverne, hvordan lungerne kommer af med luften og 
forskellen på en syg og en rask lunge.
Redskaber: du skal bruge en ballon og en papirspose/frysepose

Metode:
1.Tag en ballon og pust den op uden at binde til. Inden du slipper luften ud, så spørg 
eleverne, hvad der vil ske med luften. På samme måde fyldes vores lunger når vi 
trækker vejret ind. Slip ballonen og se at ballonens elasticitet gør, at luften kommer 
ud af sig selv. Vi raske mennesker bruger, ligesom ballonen, ikke så meget energi på at 
ånde ud.

2. Tag en papirspose og pust luft i den. Inden du slipper luften ud, så spørg eleverne,
hvad der vil ske med luften. og slip for åbningen. Hos syge lunger kan elasticiteten
være væk, og luften bliver ikke automatisk presset ud. De er som en papirspose, du
puster op og slipper, og alligevel bliver luften i posen.

OBS! Få eleverne til at fortælle, hvad der sker med papirsposen og ballonen, og hvad 
forskellen er.
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Du trækker vejret 20.000 gange om dagen, men hvordan fungerer lungerne egentlig? 
Læge og ph.d. Howraman Meteran fortæller her, hvordan dine lunger fungerer, om 
lungefunktionstal, og om hvorfor det er så vigtigt at passe på lungerne. Se filmen
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https://youtu.be/ziYH2RXXtPo


Læge og ph.d. Howraman Meteran fortæller om, hvad der sker i dine lunger, når 
du har en lungesygdom.  Se filmen
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https://youtu.be/Sn0XN1COc5M


Om børns lungesygdomme og Børnelungefondens arbejde: Se filmen
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https://youtu.be/_i3vzU1-Q9g
https://youtu.be/_i3vzU1-Q9g


Vis filmen ”10 tings listen” 

Øvelse – Min 10 tingsliste 
Lad eleverne gå sammen to og to i 5-10 min for at tale om spørgsmålene og lave 
deres egen 10 tingsliste. 
Bed dem evt. skrive deres 10 tingsliste ned. 

1. Hvordan er det at høre pigen fortælle, hvilke ting hun har på sin liste?

2. Hvad vil du skrive på din 10 tings liste, som du vil prøve, før du dør?

3. Vil din liste være anderledes, hvis du ligesom pigen havde en dødelig
lungesygdom?

Lad et par elever fortælle til slut til klassen, hvad de fik ud af at se filmen og lave 
øvelsen. 

Videoen er en del af videoserien "Mærk vejret", som er lavet af ambassadør for 
Lungeforeningen, skuespiller, Line Kruse. Alle skuespillere og andre, som har bidraget 
til videoerne, har arbejdet frivilligt og gratis for Lungeforeningen.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLpy5KDX-vFWXLtNeCHE_lPnMp58CKZT-f
https://youtu.be/5u-xxrFOT0U


Syv dilemmaer. Dilemmaspillet udfordrer elevernes holdninger i hverdagssituationer. 
Eleverne skal forholde sig
til cases om lungesundhed og diskutere, hvordan de tror, de vil reagere i den 
beskrevne situation.

12



13



14



15



16



17



18



19



20

Øvelse: tal to og to
Giv eleverne 2 minutter til at snakke sammen i par om spørgsmålene 
nedenfor. Få derefter kommentarer i plenum, som kan bruges til at tale 
om, hvordan de kan passe godt på deres lunger og hjælpe lungesyge 
børn. Der er givet eksempler på svar under spørgsmålene. 

Spørgsmål 1: Hvordan kan du passe godt på dine lunger?

• Dyrke sport og være aktiv
• Gå udenfor og få frisk luft
• Lufte ud derhjemme
• Undgå rygning, trafikos og andre skadelige partikler

Spørgsmål 2: Hvordan kan du hjælpe lungesyge børn?

• Finde på aktiviteter hvor der er pauser lagt ind
• Hjælpe med at huske at tage sin medicin
• Spørge om hvordan det er at have en lungesygdom
• Deltage i Team Rynkeby Skoleløbet
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Baggrund til læreren: 

Hvad sker der, når vi er aktive?
- Man bliver forpustet
- Forbedring af transport af ilt rundt i kroppen
- Forbedring af musklernes evne til at udnytte ilten samt forbedre fedtforbrændingen
- Forbedring af restitutionsevnen 

Når vi er fysisk aktive og bliver forpustede, træner vi alle musklerne, så de bliver 
stærkere. Hjertet bliver også stærkere og kan pumpe mere blod og ilt ud i kroppen. Vi 
får flere blodkar og mere blod, og kan dermed få mere ilt ud til musklerne, så de lettere 
kan arbejde. Når du er i god form, er din krop bedre til at optage ilten, og på den måde 
kommer der mere ilt rundt i kroppen, fordi kroppen er bedre til at forsyne muskler og 
organer med ilt.

Kan børn med en lungesygdom løbe og være med til sport?
Alle børn - også lungesyge børn - har gavn af frisk luft og fysisk aktivitet hver dag. Børn 
med astma og andre svære lungesygdomme skal dog have taget deres medicin og have 
den med sig, når de kaster sig ud i leg og sport. De, der er hårdest ramt af deres 
lungesygdom, har ikke altid luft til at løbe og dyrke sport. De har til tider knap nok luft 
nok til at gennemføre skoledagen. 




