


Lektion 1: Cell och 
organ



Test på bokhemsidan

• Testa dig själv kap 6.1 - 6.3

https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/testa-dig-sj-lv-p--hela-kapitel-6/6-1-6-3


• Alla organismer (djur, växter och bakterier) består av 
celler. 


• Förstår vi celler kan vi bota organismer från sjukdomar.

Sida 230 - 235





Film om Cellen

Youtube: Celler och levande organismer (NO)

https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4


Cellandning Sida 231



Cellandning

• Cellandning är motsatsen till fotosyntes

Sida 231

Sida 44

Jämför med fotosyntesen:



Celler bildar vävnader



Vävnader bildar 
organ

• Hjärtat består bland annat av 
nervvävnad, fettvävnad och 
blodvävnad.



Organ samarbetar 
i organsystem

• Skelett och muskler 
samarbetar för att få 
kroppen i rörelse.


• Då behövs syre som 
finns i blodet tack 
vare lungorna.





Lektion 2: 
Matspjälkning





• Celler får näring från 
blodet, som hämtar 
näring från maten.


• Cellens avfall lämnas i 
blodet som lämnas i 
tarmen till avföring, och 
urin att kissa ut.

Sida 235



• Magsäcken


• Levern


• Galla och gallblåsa 


• Bukspottskörteln


• Tunntarmen


• Tjocktarm



Film om matspjälkningen

• Matspjälkning

https://www.youtube.com/watch?v=6YcYh27iI7c&list=PL2Y9gGFY9VvYfxjAj02tpbdMeNcZFjLLW&index=14


Nedbrytning i olika steg

Sida 241





• Magsäcken: mekanisk och kemisk 
sönderdelning. Delar upp proteiner.


• Levern: Tillverkar galla. 

• Galla och gallblåsa: Finfördela fett i 
tarmen.


• Bukspottskörteln:  pH-höjande vätska 
samt enzymer som sönderdelar mat.


• Tunntarmen: Slutgiltig sönderdelning av 
kolhydrater och protein. Här tas näring upp.  

• Tjocktarm: Tar upp vatten och salter.



Frågor kap 6.2

• Test på kapitel 6.2 Maten ger 
näring till cellerna

https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-2-maten-ger-n-ring-till-cellerna/fr-gor-6-2
https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-2-maten-ger-n-ring-till-cellerna/fr-gor-6-2


Lektion 3: Andning



• Cellerna andas


• Människor andas



• Celler får syre och 
näring från blodet, som 
hämtar näring från 
maten.


• Cellens avfall lämnas i 
blodet.

Sida 235



Cellerna andas, därför 
behöver människan andas

Sida 231



Andning

• Andningen styrs av 
andningscentrumet i hjärnan.


• Lungorna är lika stora som en 
halv tennisplan.


• Du har 700 miljoner lungblåsor. 
Där byts koldioxid ut mot syre.

Sida 242



Blodet byter koldioxid mot 
syre



Andning

• Muskler gör att vi andas. Den 
stora andningsmuskeln kallas 
för diafragman.


• Vi kan andas genom att höja 
bröstkorgen eller skjuta ut 
mage. Prova!



Stämband och 
luft ger ljud

• Stämbanden spänns för att skapa 
ljud.


• Ju mer stämbanden spänns, ju 
ljusare ton får du.


• Vibrerar upp till 500 gånger per 
sekund.



Frågor kap  6.3

• Test på kap 6.3 Andningen 
fixar syre till cellerna

https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-3-andningen-fixar-syre-till-cellerna/fr-gor-6-3
https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-3-andningen-fixar-syre-till-cellerna/fr-gor-6-3




Lektion 4: 
Blodomloppet



Kapitel 6.4: Blodomlopp

Sidorna 245 - 252 

Upplägg för lektion: 
1) Ytlig genomgång 
2) 2 filmer 
3) Sök information tillsammans 

Nästa lektion: 
Grundlig genomgång

Prov på kap 6-1 till 6-4 vecka 41



Rött = Syrerikt blod 
Blått = Syrefattigt blod



Rött = Syrerikt blod 
Blått = Syrefattigt blod



Filmer: Blodomlopp

• Youtube: ”Människans hjärta”


• Youtube:  ”Människans 
cirkulationssystem”

https://www.youtube.com/watch?v=tqpS3smso9E&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=uIVG9cCnpec&frags=pl,wn


Sök fakta tillsammans

• Frågor på bokens hemsida


• När du hittat rätt svar i boken räcker du upp handen.


• Om du får svara berättar du först på vilken sida och var 
på sidan svaret finns. Sen säger du svaret.

https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/6-var-fantastiska-kropp/6-4-hj-rta-och-blodomlopp/fr-gor-6-4


Lektion 5: Blodet



Matspjälkningen sker 
i stora blodomloppet

• I levern lagras näringsämnen, och 
skadliga ämnen avgiftas.


• I njuren renas blodet från avfall 
som sedan kissas ut.


• I tunntarmen tas näringsämnen 
upp

Sida 247



Muskelpumpar gör att blodet går från 
fötter upp till huvud

• När muskeln spänns kläms 
blodkärlet ihop. 


• Klaffar i venerna gör att blodet 
bara kan tryckas uppåt/
framåt.

Sida 249



Lite fakta om blodet

• Flera tusen mil långa blodkärl i kroppen


• Ca fem liter blod som är i ständig rörelse


• Blodets hastighet är som högst 1m/s (aortan), och minst 1 
mm/s (kapillärerna)


• I kapillärerna sker magin som har med blod att göra



Utbytet i kapillärer

Sida 246



Blodets innehåll

1.Röda blodkroppar: Transporterar syre


2.Vita blodkroppar: Bekämpar bakterier, virus och angriper.


3.Blodvätska:  Tar med sig näring till cellerna (kallas också 
blodplasma)


4.Vävnadsvätska: Tar med sig avfall från celler till blodet



Blodets innehåll

1. Blodvätska / blodplasma: 
färglös, trögflytande vätska. 
Innehåller vatten och 
näringsämnen (socker, salter, 
proteiner, hormoner)


2. Blodkroppar: utvecklas från 
blodstamceller. Blir vita/röda 
blodkroppar, eller blodplättar.

Sida 250



Från benmärg till blodkropp



Röda blodkroppar

• Innehåller proteinet 
hemoglobin som kan 
binda och transportera 
syre. För transport krävs 
järn.

Sida 251



Blodplättar

• Blodplättar är små 
blodkroppar som 
behövs för att stoppa 
en blödning. Bildar ett 
fint nätverk av fibrin.



Vita blodkroppar

• Vita blodkroppar ingår i vårt 
immunförsvar, som bekämpar 
bakterier, virus, och angripare.


• De flesta vita blodkropparna 
finns inte i blodet utan andra 
vävnader.

Läs på wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vit_blodkropp


Njurar och lever - renar kroppen

• Njurar filtrerar bort avfall från 
blodet. Njurar ser till att vi har 
rätt blodtryck genom att behålla 
eller avge mycket vatten till urin.


• Levern gör om skadliga ämnen 
till mindre skadliga. Dessa kan 
gå ut till galla och till tarmen. I 
levern kan glukos, vitaminer och 
järn lagras som energireserv. 



• Celler får näring från 
blodet, som hämtar 
näring från maten.


• Cellens avfall lämnas i 
blodet som lämnas via 
galla till tarmen, samt via 
njurar till urinet.

Sida 235



Testa er själva, muntligt, två och två.

Sida 252



Lektion 6: 
Sammanfattning



Genomgång av 
kapitlet

erna.se/snack

http://erna.se/snack


Läs sammanfattning och ställ frågor



(Bilder från 
sammanfattningen)



(Bilder från 
sammanfattningen)





(Tid att läsa, 
diskutera, fråga)



Lektion 7: Delprov 
kapitel 6.1 till 6.4


