
Kunskapskrav och mål för provet ”Kroppen”

Känna till funktion, utseende m m av kroppens organsystem enligt Kroppen.pdf, samt de delar som 
tagits upp under lektionerna. Det innebär särskilt, men inte enbart, nervsystemet, 
matsmältningssystemet, hormonsystemen, blodsystemet inklusive hjärta och lungor, samt lever och 
njurar. 

Du ska kunna använda kunskapen om organen för att förstå samverkan och påverkan av olika organ 
på varandra och på vår hälsa. För att nå högsta måluppfyllelse är du hjälpt av ha viss kunskap om 
vårt näringsbehov, vissa sjukdomsalstrare (virus och bakterier) och immunsystemet samt en viss 
kunskap om genetik som du arbetat med under tidigare perioder.

Det faktamaterial du behöver ha grepp om är främst:
pdf om kroppen - http://sandbergskaskolanterese.files.wordpress.com/2012/08/kroppen-
hc3a4fte.pdf
Keynote Nervsystemet
Anteckningar från lektionerna, duggor (http://wp.me/P1rY8J-nm ) samt tavelbilder från 
klassbloggen.

Du har även nytta av dina tidigare kunskaper om bakterier och virus, reproduktion, genetik (te x 
http://sandbergskaskolanterese.files.wordpress.com/2012/08/genetik-korsningar.pdf samt 
näringslära.

Provet omfattar främst de två första av skolverkets kunskapsområde, men även de båda nedre 
kommer att beröras:
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande 
sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. 

• Kroppens organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. 

• Människans sexualitet och reproduktion. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå. 

• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor 
som tekniken väcker. 

Mål som provet testar och betygskriterier: 
För godkänt (E) krävs:  
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva 
dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, 
sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla 
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett 
sätt som till viss del för diskussionerna framåt. 

För betyget C krävs:
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom 
dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa sam- band som rör människokroppens byggnad 
och funktion. 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade 
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett 
sätt som för diskussionerna framåt. 

För betyget A krävs:
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband 
inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och 
funktion. 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade 
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett 
sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 
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