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Biologiprov 1 är det första provet i biologin som fortsätter efter jullovet, då kommer vi bland annat 
läsa om Charles Darwin och den biologiska evolutionen samt människans utveckling (kap 3). Efter 
det fortsätter vi med, genetik (kap 9) och genteknik (kap10). 

E C A

Du kan skilja på bakterieceller, 
djurceller och växtceller på ett 
enkelt sätt.


Du kan ge något exempel på vad 
som skiljer dött från levande och 
vet vad en livcykel är.


Du vet hur cellen får energi 
genom cellandning

Du har goda kunskaper om celler 
utan cellkärna, celler med 
cellkärna som växt och djurceller 
och deras inre delar organeller.


Du kan skilja på det och levande 
och klassificera en olika nivåer i 
något levande från cell till 
organism.

Du kan förklara hur enkla celler 
utvecklats till mer komplexa celler 
till exempel genom 
endosymbiosteorin.


Du har mycket goda kunskaper 
om cellen och kan förklara varför 
celler har en viss storlek eller 
varför celldifferentiering pågår 
och vad stamceller är

Du kan placera viktiga händelse i 
livets utveckling på en tidsaxel. 
Exempel på viktiga händelser är 
bildandet av jorden, hav och land, 
det första livet, de första 
flercelliga organismerna, de första 
fiskarna, när livet erövrade land, 
dinosauriernas utdöende, de 
första människorna

Du har goda kunskaper om livets 
utveckling och kan förklara hur en 
händelse ledde till en annan

Du har mycket goda kunskaper 
om livets utveckling och kan 
förklara den kemiska evolutionen 
och olika naturvetenskapliga 
förklaringar hur och varför liv 
uppstod på jorden

Du kan ge någon förklaring hur 
den ökade mängden syrgas 
påverkade livet på jorden

Du kan förklara hur livet 
påverkades av den ökade 
mängden syrgas ur flera aspekter

Du känner till livets tre domäner 
och fyra riken, protister, växter, 
svampar och djur

Du kan ange olika särdrag för 
respektive grupp ex vad bakterier 
har gemensamt, hur 
arkéerbakterier skiljer sig från 
bakterier, vad protister har 
gemensamt, vad växter kan, hur 
svampar livnär sig och vad 
svampar och lavar har 
gemensamt, hur ryggradsdjuren 
indelas och vad som är speciellt 
med fiskar, amfibier, fåglar, 
kräldjur och däggdjur, samt ge 
några exempel på ryggradslösa 
djur.

Du har mycket goda kunskaper i 
systematik och kan förklara hur 
olika organismers egenskaper 
utvecklats kopplat till evolution. 
Exempel du kan beskriva vilka 
evolutionära fördelar en fågel 
utvecklat från flygförmåga till 
blodomlopp och hur 
organismernas släktskap kan ses 
i till exempel fortplantning.
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