
 

 

Prov: Biologi - Människokroppen 

Innehåll 

• Matspjälkningen 

• Blodomloppet 

• Människans andningsorgan 

• Hjärnan och nervsystemet 

Kunskapskrav 

E-nivå C-nivå A-nivå 

Eleven kan diskutera enkla 

frågor inom biologi på ett sätt 

som till viss del för 

diskussionerna framåt. 

Eleven kan diskutera enkla 

frågor inom biologi på ett 

sätt som för 

diskussionerna framåt. 

Eleven kan diskutera enkla 

frågor inom biologi på ett sätt 

som för diskussionerna framåt 

och fördjupar eller breddar 

dem. 

Eleven har grundläggande 

kunskaper om biologi. 

Eleven har goda 

kunskaper om biologi. 

Eleven har mycket goda 

kunskaper om biologi. 

Eleven resonerar enkelt 

kring olika samband i 

människokroppen. 

Eleven resonerar utvecklat 

kring olika samband i 

människokroppen. 

Eleven resonerar välutvecklat 

kring olika samband i 

människokroppen. 

 

 
  

Eleven kan föra enkla 

resonemang om fotosyntes 

och förbränning.  

Eleven kan föra utvecklade 

resonemang om fotosyntes 

och förbränning. 

Eleven kan föra välutvecklade 

resonemang om fotosyntes och 

förbränning. 

Genomförande 

Provet skrivs på dator i exam.net och kommer att innehålla olika uppgiftstyper. 

Provtiden är ca. 60 minuter. 

Läs på 

1. Grundläggande kunskaper 

2. Häfte om människokroppen: Text, instuderingsfrågor och egna 

anteckningar från lektionerna 

3. Gleerups digitala läromedel: Planering - Människokroppen 

4. Häfte om människokroppen: Fördjupning 

 

 

 

 



 

 

Grundläggande kunskaper (E-nivå) 

 

• Du kan placera ut organen som samverkar i matspjälkningen.  

Se bild på sidan 2 i häftet. 

• Du kan förklara hur människans matspjälkningsprocess fungerar. 

1. Du tuggar maten och maten blandas runt med saliv. 

2. Du sväljer maten genom matstrupen så att den hamnar i magsäcken. 

3. När maten varit i magsäcken några timmar töms den ut i tunntarmen. 

4. Det som är kvar av maten töms ut i tjocktarmen. 

5. Det som är kvar av maten går vidare till ändtarmen som sedan töms. 

• Blodets uppgift är att transportera ämnen i kroppen. 

• Blodet transporteras i blodkärl. 

• Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i kroppen. 

• Hjärtat är en muskel. 

• Syre är ett viktigt ämne som våra kroppar behöver. Syre finns i 

luften som vi andas in. 

• Hjärnan gör att vi kan tänka och minnas, samtidigt som den 

kontrollerar kroppens funktioner. 

 


