
PROV PÅ MÄNNISKOKROPPEN FÖR 5-6 

tisdagen den 10 november 

Namn: _____________________________________   Poäng______/ 50

Skriv så utförliga svar du kan, så det är lätt att förstå vad du menar. Ibland räcker det med ett ord, 

men ofta måste det vara en hel mening.. Antalet poäng efter frågan talar om hur många fakta som 

ska ingå i svaret för full poäng.

 1.Huden är vårt största organ. På vilket sätt skyddar det din kropp? 3 p 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Vad är pigment och vilken nytta har kroppen av pigmentet? 2 p___________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.En viktig funktion som skelettet har är att musklerna är fästa där. Nämn två andra funktioner som 

skelettet har. 2 p _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.Brosk är mjukare än ben. Var finns brosk och vilken nytta har vi av brosket? 2 p __________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Vilket är kroppens hårdaste ämne? 1 p ________________________________________

6. Var finns kroppens minsta ben? 1 p _________________________________________

7. En funktion som blodet har är att ta med koldioxid från kroppen organ och lämna av i lungorna. 

Nämn två ytterligare livsnödvändiga uppgifter som blodet har. 2 p _________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Hur mycket blod innehåller en vuxen människas kropp (ungefär) 1 p __________________



9. När man ger blod, så tappas blodet ut i en påse, och under den påsen ligger ytterligare fem sex 

påsar. Där ska blodet så småningom delas upp i sina olika delar.Nämn minst tre olika delar som 

blod består av. 3 p _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Hur lång tid tar det för blodet att gå ett varv runt i kroppen, då man sitter still? 1 p

___________________________________________________________________________

11. Vad händer med blodets omloppshastighet när man anstränger sig och vad beror den förändrade 

omloppshastigheten på? 2 p _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. Vi får syre av växterna för att kunna leva. Vad är det vi andas ut och som växterna behöver för 

att tillverka sin näring i fotosyntesen? 1p ___________________________________________

13. Varför klarar vi oss inte utan hjärna? 1 p __________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Ryggmärgen består av många trådar som gör att armar, ben, tår och fingrar fungerar. Var finns 

ryggmärgen? 1 p ______________________________________________________________

15. Du äter ett äpple. Beskriv vad som händer med äpplet i olika delar av matspjälkningskanalen- 

från munnen till ändtarmen. 8 p ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

16.Hur kommer syret ut i blodet och ut i kroppen från lungorna? 2p ___________________

__________________________________________________________________________



17. Levern är en körtel som bryter ner gifter och andra avfallsprodukter. Men det finns ytterligare 

ett organ som hela tiden rensar blodet från avfall. Vilket organ är det? 1p __________________

_____________________________________________________________________________

18.Hur kommer urinen från njurarna till urinblåsan? 1 p ____________________________

___________________________________________________________________________

19. Vilka färger kan regnbågshinnan ha? 3 p _____________________________________

20. Vad händer med pupillens storlek när ljuset är dåligt? Blir den mindre eller större? 1 p

___________________________________________________________________________

21.I örat finns inte bara hörselorganen. Där finns också snäckan och labyrinten. Vad har de för 

funktion? 1p _______________________________________________________________

22. Varför bildas det vax i örat? 1 p _____________________________________________

23. Tre saker som händer med tjejers kroppar när de kommer in i puberteten! 3 p _______

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

24. Tre  saker som händer med killars kroppar när de kommer in i puberteten! 3p _______

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

25. Tre saker som du bör tänka på för att din kropp ska må så bra som möjligt! 3p

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Alla elever har jobbat kanonbra med sina arbeten om kroppen.

Vad tyckte du om ----- ??                1 jättedåligt, 5 jättebre - ringa in vad du tycker

bilden av kroppen vi gjorde som inledning    1  2  3  4  5

göra arbetet med egen kroppsdel i gruppen    1  2  3  4  5

svara på 65 frågor                                           1  2   3  4  5

läsa på  1  2   3   4  5

skriva provet  1  2   3   4  5


