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CELLER 

 

Den minsta levande enheten kallas cell. En del celler har till exempel specialiserats så att de är 

bra på att röra sig (muskelceller), medan andra är bättre på att ta emot information (nervceller) 

(1177.se). 

 

Exempel på celler är fettceller, spermie, ägg, röda blodkroppar, hud celler etc. 

 

Celler finns överallt och det första mikroskopet upptäcktes för 376 år sedan av Antoine van 

Leeuwenhoek och då upptäcktes cellerna (ancestry.se). 

En vuxen människa har ungefär 100 000 miljarder celler. Skillnaden mellan cell,vävnad,organ 

och organism är att en cell tar emot information, en vävnad är när celler fogas ihop och 

tillsammans utför funktioner. Organ är t.ex hjärta,lungor och organismer är allt levande som 

t.ex djur och växter. 

Celler förökar sig genom delning. Celler delar sig t.ex när man får en sår då det ska repareras 

med nya celler.  

     

    Det som finns i en cell 

 

Cellmembran: Cellmembran 

skyddar cellen. Den tar in nyttiga 

ämnen men den tar inte in dåliga 

ämnen.(Gleerups biologi bok) 

 

Cellkärna: Det är där arvslagen 

finns, dem styr cellernas arbete. 

 

Lysosomer: Det är det som städar 

cellerna. De innehåller enzymer 

som kan bryta ner t.ex 

proteiner(Nationalencyklopedin).  

 

Golgiapparaten: I Golgiapparaten bearbetar, sorterar och paketerar de proteiner som skickas 

till lysomer och cellmembran (wikipedia.se).  

 

Cellplasma: Cellplasma är ett gemensamt namn på allt som finns i cellmembranet. 

 

Mitokondrie: Mitokondrien använder socker som bränsle för att utvinna energin som en cell 

behöver för att tillverka nya ämnen och att leva. 

 

Djurceller 

Till skillnad från en bakterie cell finns DNA:t samlat inuti i en cell kärna i cellens mitt. Celler 

som har en cellkärna kallas eurkaryota celler och en organism som byggs upp av denna typ av 

celler kallas för en eurkayot. Djur är med andra ord exempel på eurkaryoter. En djurcell har 

också flera stora delar så kallade organeller. En av dessa kallas för Mitokondrier de är i dem 

som cellen utvinner energi ur näringen den tar upp genom sitt cellmembran 

(naturvetenskap.org). 

 

http://ancestry.se/
http://wikipedia.se/
http://naturvetenskap.org/
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Cellen är det minsta levande, för att levande kan dela sig –föröka sig, dem behöver energi 

som dem får via blodet. Energin kommer från maten vi äter. När cellen använder energin 

kallas det för ämnesomsättning, eller cellandning. Ämnesomsättning är att cellen behöver 

socker och syre som den får via blodet. Energin omvandlas och cellen avger koldioxid och 

restprodukter som transporteras bort med blodet till lungor och njurar.  

 

För att cellen effektivt skall kunna transportera socker, syre, koldioxid och avfallsämnen in 

och ut ur cellen får den inte vara för stor. Celler är små. Stora djur har fler celler, inte större 

celler. 

 

Skribent. Diyar Bozarslan 

 

Källor 

Henrikson,Anders (2005). Gleerups bilogi. Nørhaven Book,Viborg Danmark 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader/ 

21/10 09:47 

http://www.ancestry.se/learn/learningcenters/news.aspx?article=18843795 9/15 14:28 

Nationalcyklopedin (2009) Tyskland  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Golgiapparaten 22/10 23:07 

http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar 

22/10 23:46 

 

Bilder källor 

http://www.fertility.se/concern/Understanding_Fertility/The_Basics_of_Life/Cell_Division.js

p 18/9 13:31 

http://sussielarsson.wordpress.com/page/6/ 22/10 23:56 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-

vavnader/#section-1 14/10 18:05 

 

Växten delar är ungefär samma sak som djurens delar, (det ni kan se på bilderna) 

En växt cell har en vätska som kallas vakoul. Vakoulerna är viktig för att den ska hålla 

strukturen för växten. Vakoulerna innehåller inte så mycket vatten så när en växt uttorkas 

Sjunker den när. I en växt fanns det nåt som kallas kloroplasterna som finns i växtens gröna 

delar. I kloroplasterna finns det ett ämne som kallas klorofyll som behövs för fotosyntesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader/
http://www.ancestry.se/learn/learningcenters/news.aspx?article=18843795
http://sv.wikipedia.org/wiki/Golgiapparaten
http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar
http://www.fertility.se/concern/Understanding_Fertility/The_Basics_of_Life/Cell_Division.jsp
http://www.fertility.se/concern/Understanding_Fertility/The_Basics_of_Life/Cell_Division.jsp
http://sussielarsson.wordpress.com/page/6/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader/#section-1
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader/#section-1
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Skribent Amin-Mohamed Abdulahi 

 

Djur och växtens bild http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/olika-typer-av-

celler-och-dess-delar (2013-11-22) 

http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/celler-delar-sig 2013-11-22 

https://www.dna-guide.com/vad-ar-mitokondrie/ 2013-11-22 
 

 

 

ÖRAT 

 
Örat är en av de fem sinnesorgan vi har. Örat kan delas i tre olika delar ytterörat, mellanörat 

och innerörat. I tinningbenet ligger inneröra och har två organ. Hörselorganet är den ena 

organen i innerörat. Den liknar en snäcka och ljud kommer därifrån. Och den andra är 

balansorganen. Den består av ett antal gångar säckar och balanserar oss. Mellanörat ligger 

innanför trumhinnan. Tre små hörselben sitter i mellanörat, hammaren, städet och stigbenet. 

De ger starkare vibrationer till trumhinnan. En platta ner från stigbenet kommer in till 

innerörat så att ljud kan 

komma till hörselorganet.  

Öronmusslan är en synlig 

del av ytterörat. 

Uppgiften öronmusslan 

har är att förstärka ljud 

som den fångat upp. Ljud 

som örat hör görs 

tydligare två gånger: 

öronmusslan är den första 

och sen hörselbenet som 

ligger i mellanörat. 

Hörselgången leder 

vidare från ytterörat inåt. 

Trumhinnan täcker 

hörselgången och 

vibrerar när ljudvågorna 

fångas. ( ne.se, 2013 / 

Henriksson, 2005:272 ) 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Örat och hörsel  
 

Ljud består av vibrationer eller svängningar som är i luften. Det uppgiften örat har är att 

omvandla svängningar som den fångat  till nervimpulser. Fram till trumhinna ligger ytterörat. 

I mellanörat ligger städet, hammaren och stigbygeln. Sist är snäckan som ligger i innerörat. 

http://www.ne.se/neimage/359061.gif 

http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar
http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar
http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/celler/celler-delar-sig
https://www.dna-guide.com/vad-ar-mitokondrie/
http://ne.se/
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Det är vad örat består av. När öronmusslan fångat upp ljudet så leds den in i hörselgången. 

När ljudet/svängningarna kommer till slutet av hörselgången sitter trumhinnan. Den vibrerar i 

samma takt som svängningarna i luften. Städet, hammaren och stigbygeln ligger i mellanörat 

som ligger bakom trumhinnan. Hörselbenet förstärker svängningarna i trumhinnan och därför 

kan man säga att mellanörat är som en förstärkare. Ovala fönstren är en hinna som har kontakt 

med stigbygeln. Det finns vätska i spiralvridna gångar i innerörat, genom ovala fönstret 

förmedlas svängningar till vätskan. De spiralvridna gångarna är egentligen snäckan som 

ligger i innerörat. De som till slut omvandlar svängningarna till nervimpulser är 

hörselcellerna som ligger i snäckan. (Henriksson, 2005:272/ ne.se, 2013) 

 

 

Balansen 

 

Hjärnan måste vara informerad om kroppens rörelse och läge så att den kan hålla ordning på 

kroppens balans och kunna styra skelettmusklerna på rätt sett. Med synen kan det hända b.la 

men med det speciella balansorganet i innerörat så kan kroppen få balans. Två hinnsäckar och 

tre båggångar ingår i balansorganet. I båggångarna finns det vätska. Det fins en utbuktning i 

varje båggång som har en grupp av sinnesceller. "Dessa sitter fast i utbuktningarnas väggar 

och är försedda med känselhår i en geléartad massa som sticker ut i vätskan i respektive 

båggång." När man rör huvudet så följer båggångarna med väskan i båggångarna hinner inte 

med. Vätskan kan inte rotera lika snabbt som båggångarna för att den är sen i starten. Och på 

grund av det så påverkas känselhåren och böjs. Pga. böjningen så skickar sinnescellerna 

impulser till hjärna. Då blir hjärnan informerad om rörelsen. Rörelser i alla riktningar kan 

registreras för att de tre båggångarna ligger i tre olika plan. Grupper av sinnesceller och 

känselhår sitter också hinnsäckarna. Håren sitter fint i en geléartad massa som innehåller 

också kalkkorn.  

"(Se bild nedan)" Geléklumpen påverkas av jordens dragningskraft så när du lutar fram ditt 

huvud så böjs känselhåren av geléklumpen. Att hjärnan blir informerad att huvudet lutar 

händer pga. nervimpulser utlöser sig. ( Henriksson, 2005:274) 

 

 
                                                                                       ( Henriksson, 2005:274) 

 

 

http://ne.se/
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Örats sjukdomar  
 

Öroninflammation är en sorts infektion som bildas av var.  Infektionen kommer i mellanörat. 

Bland barn är den mycket vanlig. Det är inte lika vanligt hos vuxna men de kan också få det. 

Det är bakterier som orsakar öroninflammation. Öroninflammation påkommer för det mesta 

när man har förkylning. Slemhinnorna blir mer känsliga för bakterier pga förkylningsviruset. 

Ibland så samlas vätska i mellanörat. Det är en typ av öroninflammation och kallas 

öronkatarr. Det känns som om man att har lock över örat. Öronkatarr behöver ingen handling. 

Det händer för det mesta när ett barn varit förkyld eller efter en öroninflammation som har 

gått över. ( 1177.se, 2013/Henriksson, 2005:273) 

När man hör ljud som inte har någon källa är det mycket märkvärdigt att man har tinnitus. 

Dessa ljud kan göra dig väldigt stressad och de kan vara mycket störande. När man för en 

hörselskada så kan man ofta få tinnitus. Dagens forskar har ändå inte kunnat komma på vad 

som exakt händer i örat. Några säger att några hårceller kan vara skadade och skicka falska 

signaler till hjärnan som tolkar det som ljus. Ljud kan också försämras med åldern. (1177.se, 

2013/dbdbdb.nu, 2013) 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika slags ljud 

 

Tonhöjden eller frekvens mäts i (Hz). Det är hur 

många svängningar per sekund. Om man har ett friskt 

öra så kan man ljud från 20 till 20000 Hz. När vi 

människor pratar så har vi frekvensen ungefär från 

500 och 5000 Hz.  Decibel (dB) är enheten till 

ljudstyrkan. En ljud nära 0 dB är det svagaste ljud en 

människa kan höra. Det kan göra ont i öronen om 

ljudet överstiger 120 dB.  Om man utsätter sig för 

ljud som överstiger 85 dB i ett långt period så kan 

man få hörselskador. (Henriksson, 2005:273) 

 

 

 

 

 

 

http://korta.nu/fvln8 Tinnitus 

http://1177.se/
http://1177.se/
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När luften vibrerar uppstår ljud. Vibrationerna kan ses som vågor. Vågorna kommer olika tätt, 

det kallas frekvens och mäts i Hertz. När våglängden är kort är frekvensen hög, vågorna 

kommer tätt, vi upplever det som en ljus ton. Är avståndet mellan vågtopparna långt är 

frekvensen låg, vi upplever det som en mörk ton. 

 
Fysik Lpo 2 Bo Paulsson, Bo Nilsson, Bertil Karpsten, Jan Axelsson 2011 

 
 

Hur starkt ljudet är ljudet är mäts i decibel dB. Styrkan bestäms av hur ”hög” vågen är 

 

                      Hur insekter hur 

Det finns många insekter som hör. Hår eller borst är det enklaste hörselorganen. Det fångar 

vibrationer av ljudet. Därvid retas sinnesceller vid hårens bas.  Vibrationerna avläses av 

sinnescellerna. Det händer när stickmyggehannar bringas antennerna i vibration av honans 

flygton.  

(http://korta.nu/r47c0, 2013)  

  

                        Djur 

Hundar har ett frekvensomfång som går från 40 Hz till 60,000 Hz, vilket innebär att de hör 

höga ljud som människan över huvudtaget inte hör. Deras öron har också en rörlighet som gör 

att de kan lokalisera var ett ljud kommer ifrån. De hör dessutom upp till fyra gånger så långt, 

alltså kan deras öron fånga upp ljud på fyra gånger det avstånd som vi kan 

 ( Henriksson, 2005:273)  

 

Skribent: Abdulraheem Alqabarah 

 

Källa:  

 

http://www.ne.se/enkel/öra, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-06. 15:05 

Henriksson, Anders ( 2005). Gleerups Biologi. Norhaven book: Viborg Danmark. 

http://korta.nu/r47c0
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http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tinnitus/?ar=True 2013-11-19. 

09:18 

http://www.dbdbdb.nu/vad.php. 2013-11-19. 09:18 

Sjöberg, Staffan (2007).   Fysik. Natur och kultur: Stockholm, Sverige.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Örat 2013-11-21. 19:20 

 

http://korta.nu/r47c0 2013-11-22. 18:07 

 

ÖGAT 

 

Ögats delar 

Ögat är ett litet organ som innehåller många delar. Ögat består av lins, ögonkammare, 

hornhinna, pupill, regnbågshinna, muskel, glaskropp, blinda fläcken, näthinna, åderhinna, 

senhinna, synnerv och gula fläcken. (Bilden) 

 

Ögonen ligger i ögonhålan som bildas av skallens ben fasta med sex muskler som fäster varje 

öga i ögonhålornas vägg. Musklerna styrs av den tredje, fjärde och sjätte hjärnnerverna. Med 

hjälp av musklerna kan ögat röra sig i alla riktningar.  

(http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/) 

 

Ögonen innehåller för det mesta en geléaktig vätska, glaskroppen. Ögat består av flera skikt 

som senhinnan, hornhinnan, åderhinnan, strålkroppen och regnbågshinnan och näthinnan. 

Runt ögat finns senhinnan som är ögats vita lager. Den är en kraftig skyddande 

bindvävshinna. Innanför senhinnan finns 

åderhinnan.(http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-

sinnesorganen/Sinnen/)  

Åderhinnan som innehåller många blodkärl omges av senhinnan. Den är viktig för ögats 

försörjning av näring och syre. Ögats framdel täcks av hornhinnan som är en genomskinlig 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tinnitus/?ar=True
http://www.dbdbdb.nu/vad.php
https://sv.wikipedia.org/wiki/Örat
http://korta.nu/r47c0%202013-11-22.%2018:07
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
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lager. Hornhinnan släpper igenom ljus och sedan reglerar regnbågshinnan ljuset. Från pupillen 

passerar ljuset ifrån. Glaskroppen, hornhinnan och linsen bryter ljusstrålarna mot näthinnan så 

att synupplevelserna blir skarpa. BIOLOGI - Anders Henriksson 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/  

 

Ögat och synen 

Hur ser vi? 

Speciella celler som sinnesceller finns i ögonen. I ögonen finns det ungefär 130 miljoner 

sinnesceller. Ljus registreras av sinnesceller i ögats näthinna. Näthinnan finns längst bak i 

ögat. Ögat kan bara ta till ljus i vissa våglängder. Ljuset som träffar näthinnan omvandlas till 

nervimpulser som via synnerverna når hjärnans syncentrum. Då kommer bilderna fram och vi 

ser. (http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-

sinnesorganen/Sinnen/) 

 

Näthinnan innehåller två typer av sinnesceller, tappar och stavar. Tapparna reagerar för olika 

färger och stavarna reagerar bara för svartvitt färg. För tapparna behövs det mycket ljus för att 

fungera medan för stavarna behövs det olika grader av ljus. De flesta tappar ligger i gula 

fläcken och stavarna ligger i näthinnan. Stavarna fungerar endast när det är mörkt. 

 

Synfel och ögonsjukdomar  

 

Närsynthet  

Närsynthet får man om ögat är för långt i förhållande till linsen. Människor  som har 

närsynthet ser bra på nära håll men suddigt på långt håll. 

Spektrum BIOLOGI LIGHT Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph Mårtensson, Annika 

Nilsson, Anders Nystrand Liber 

 

Översynthet   

Översynthet får man om ögat är för kort i förhållande till linsen. Människor som har 

översynthet ser bra på långt håll men suddigt på nära håll.  

Spektrum BIOLOGI LIGHT Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph Mårtensson, Annika 

Nilsson, Anders Nystrand Liber 

 

Gråstarr  

Grå starr är en ögonsjukdom där ögats lins blivit grumlig.  

 

Det kan leda till att man:  

Får sämre syn 

Ser suddigt 

Vissa blir närsynt 

Ljuskänsligheten ökar  

Behöver mer ljus för att se 

Ser dubbelt 

http://www.ogonfonden.se/sjukdomar/katarakt/vad/  

 

Vanligtvis brukar personer över 65 år få grå starr. Om man får gråstarr och är yngre än 65 år 

gammal beror det på att man har tagit kortison en lång tid, har skador på ögat, för mycket 

ultraviolett ljus av solen eller pga sjukdomar som diabetes eller regnbågshinneinflammation. 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gra-starr/  

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
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Färgblindhet 

Orsaken till färgblindhet är att personer har brist på de tre olika sorters tapparna blått, grönt 

och rött. En färgblind person har svårt att förstå skillnader mellan färger och förstår inte 

varför färger som ser likadana ut har olika namn. Därför kan man ge varje färg en symbol. 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/ 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fargblindhet-hos-barn/ 

 

Färgblindhet är en genetisk sjukdom. Det är för det mesta män som orsakas av en X-gen. 

Kvinnor bär den defekta genen men oftast är dem inte färgblinda eftersom de har två X-

kromosomer där den normala tar ut den defekta. Mödrar för ofta genen till sina söner fast de 

själva inta har några symptom. Kvinnor får färgblindhet när den defekta genen överförs från 

far till dotter samt när modern också är bärare.  

http://www.alltomlinser.se/fargblindhet.asp  

  

Människans och insektens syn  

 

Om en insekt ser bättre eller sämre än en människa beror det på vilken insekt man menar. 

Insekternas synförmåga är anpassade för deras levnadsätt som tex nattlevande insekter  och 

blombesökande insekter. Nattlevande insekter ser bättre än vi i svagt ljus och blombesökande 

insekter har bättre färgseende än vi. Insekterna har dessa förmågor för deras ögon är 

anpassade för det. Blombesökande insekter kan också se ultraviolett ljus som vi inte kan se. 

http://www1.biol.lu.se/fraga/?p=279 

 

Insekter kan ha två typer av ögon, fasettögon och punktögon. Fasettögon består av massa små 

ögon och som är bra på att uppfatta rörelser och/eller punktögon som är väldigt bra att ha vid 

flygningen. Med tanke på skärpa är insekters syn ganska dålig jämfört med människornas. 

http://www.naturvetenskap.org/hogstadiebiologi/ryggradsloesa-djur/leddjur  

 

Källhänvisning 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fargblindhet-hos-barn/ 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-

sinnesorganen/Sinnen/?ar=True 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gra-starr/ 

 

Spektrum BIOLOGI LIGHT Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph Mårtensson, Annika 

Nilsson, Anders Nystrand Liber 

BIOLOGI - Anders Henriksson  

http://www.ogonfonden.se/sjukdomar/katarakt/vad/ 
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BLODET DEL 1 

 

Fem liter blod pumpas runt hjärtat i ett system av blodkärl. I blodet finns det en vätska som 

heter blodplasma och där flyter det celler som heter blodkroppar. I skelettet skapas 

blodkropparna. Det är tre typer av  blodkroppar, röda är för att  flytta syre, vita är till för att  

medverka i försvaret mot smittämnen och blodkorn som även  kallas för blodplättar, den 

håller ordning för blodet förmåga att levra sig. Blodet innehåller 60% blodplasma och 40% 

blodkroppar.  

(Henriksson 2007:230) 

 

Blodplasman 

 

En svag gul vätska som framförallt består av vatten kallas för blodplasma. Blodplasman 

förflyttar bl.a. Salter, vitaminer, hormoner, druvsocker och cellernas avfallsämnen. 

Blodplasma innehåller olika proteiner.  

(Henriksson 2007:230) 

 

 

De röda blodkropparna 

 

Röda blodkroppar finns det mest av. Fyra till fem biljoner röda blodkroppar finns i en liter 

blod. Blodkroppar är mycket små de är sju tusendels millimeter. Andra celler har en cell 

kärna och då kan den dela sig men det kan inte röda blodkroppar. Röda blodkroppar bildas i 

benmärgen och lever i fyra månader. De innehåller ett ämne som heter hemoglobin. 

Hemoglobin innehåller järn. Om man har brist på järn så störs ny bildningen av hemoglobin 

och då försämras (ne.se).                                                        

https://www.dna-guide.com/finns-dna-i-roda-blodkroppar/ 

 

Blodtrycket 

  

Blodtrycket ändras automatiskt,  för att blodet ska gå runt i blodomloppet måste det vara en 

viss tryck som gör så att blodet åker dit den ska och det kallas blodtrycket.  

 

Blodtrycket är ett tryck som  uppstår när blodet åker från hjärtat ut till alla kroppsdelar och 

organ och sedan tillbaka till hjärtat. Blodet tar med sig näring och syre ut till alla kroppens 

celler. Tillbaka från cellerna transporteras kolsyra och andra slaggprodukter som avsöndras 

genom lungurna och njurarna och tarmen. 

 

 I blodet pumpas ut i kärlen med ca 60 till 70 hjärtslag per minut när kroppen är i vila.När 

hjärtat drar ihop sig är blodtrycket som högst då. Det kallas då för övertryck eller det 

systoliska blodtrycket. Det diastoliska blodtrycket är när hjärtat slappnar av och vilar mellan 

sammandragningarna då sjunker blodtrycket till sin lägsta nivå det heter också undertrycket 

man mäter blodtrycket med en uppblåsbar manschett och en tryckmätare som sätts på armen. 

Man ska helst inte röka eller dricka 30 min före undersökningen för det kan göra så att du får 

högre blodtryck. Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver (1177 vårdguiden). 

 

Dubbelt kretslopp 

 

http://ne.se/
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Det finns två blodomlopp första är lilla kretsloppet och stora kretsloppet. Det lill kretsloppet 

leder blodet mellan hjärtat och lungorna där blodet hämtar syre och lämnar koldioxid. I stora 

kretsloppet åker blodet genom hela kroppen och lämnar syre och näring till cellerna. 

(Henriksson 2007:227) 

 

 

 

 

Hjärtat 

Hjärtats viktigaste funktion är att att pumpa runt blodet i kroppen. Hjärtat är beroende av att 

ha en egen blodförsörjning det är därför vi har två kranskärl, kranskärlen transporterar näring 

och syre till hjärtats egna celler. . Det finns fyra rum i ditt ihåliga hjärta. Hjärtat är en muskel 

som som delas av en vägg i en höger och en vänsterhalva. Högerhalvan sitter närmast högra 

armen. I varje hjärthalva finns det två rum ett förmak och en kammare. Förmaken tar emot 

blod från venerna och kammarna pumpar ut blodet i artärerna. Hjärtats högerhalva pumpar 

blod genom lilla kretsloppet medan 

vänsterhalvan pumpar blod åt stora 

kretsloppet. (Henriksson 2007:228) 

                                                                               

http://truncusblogg.blogspot.se. 01:31 

 

Artärerna  

 

Det som leder blodet 

från hjärtat kallas 

artärer. Kroppens 

största artär är den 

stora 

kroppspulsådern, 

aortan och den finns 

närmast hjärtat. När 

vårt hjärta slår då 

stöts blod ut från aortan och sprids som en tryck våg genom artärerna. Tryckvågen är pulsen 

som du kan känna på handleden och halsen för att tåla tryckvågen så har artärerna tjocka och 

elastiska väggar. (Henriksson 2007:227) 

                   ,                                                                                                  

http://se.dreamstime.com/royaltyfria-bilder-artr-

image14137019 

 

Kapillärerna  

 

 

Kapillär är ett mycket fint blodkärl där näringsutbytet 

av till exempel syre sker mellan blod och vävnad. 

Kapillärer kan vara tunna som hårstrån det är också 

människans minsta kärl. Kapillärerna är där blodet 

lämnar syret och och näringen till cellerna. 

 

 

Venerna  

http://truncusblogg.blogspot.se/
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Venerna leder det syrefattiga blodet till hjärtat, och vidare till lungorna för att syrsättas. 

Venerna samlar upp blodet ute i kroppen och leder det tillbaka till hjärtat. Vid 

muskelsammandragningar i armarna och benen trycks venerna ihop. Blodet pressas i rätt 

riktning tack vare klaffarna. Man brukar kalla fenomenet för muskelpumpen. (Henriksson 

2007:227) 

 

Blodtyper 
 

Det finns fyra blodtyper och det är A B 0 AB de vanligaste man har är A och 0 det är ovanligt 

att folk har AB som blodtyp. De gamla indianerna hade alla 0 och då kan man se vart de har 

vandrat för där det lever folk med blodtypen 0 är kanske ursprungliga indianer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor 

Henriksson, Anders (2007). Biologi. Nørhaven Book: viborg Danmark 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Hjarta-och-

blodomlopp/?ar=True (00:14 23/11-2013) 

 

 

http://skolarbete.nu/skolarbeten/blodtyper/ (01:43)  

 

 

http://se.dreamstime.com/royaltyfria-bilder-artr-image14137019  

 

 

 

Skribent: Meryam Khemri 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Hjarta-och-blodomlopp/?ar=True
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Hjarta-och-blodomlopp/?ar=True
http://skolarbete.nu/skolarbeten/blodtyper/
http://se.dreamstime.com/royaltyfria-bilder-artr-image14137019
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BLODOMLOPPET DEL 2 

 

Hjärtans funktion  

 

Cirkulationssystemet hos människan och andra däggdjur består 

av två separata pumpar (hjärtat) och ett stort antal blodkärl.  

Hos människor strömmar blodet igenom dessa fyra delar av 

cirkulationssystemet i en följd, från den ena delen till den 

andra. Lika stora blodmängder måste alltså passera genom 

lungorna och systemkretsloppet per tidsenhet. Blodomloppet 

kan delas till två kretslopp.  

 

Den lilla kretsloppet 

Varje hjärthalva består av ett förmak, atrium, och en kammare, 

ventrikel.  

Blodet strömmar från höger förmaket till höger kammare genom en öppning med en klaff. 

Från vävnaderna strömmar blodet till höger förmak via den övre och den nedre hålvenen (v. 

cava superior & v. cava inferior), som har samlat upp det venösa blodet (syrefattig blod) från 

mindre vener (venoler). Från höger förmak passerar blodet till kammare och vidare genom 

lungartären till lungorna. I lungorna tillförs blodet syrgas innan det återvänder till hjärtat via 

lungvenerna, men nu till vänster förmak. Från vänster förmak strömmar blodet till vänster 

kammare. Blodet från vänster kammare fördelas genom stora kroppspulsådern, aorta. 

 

Den stora kretsloppet 

Den stora kretsloppet börjar när hjärtat pumpar ut 

blodet från den stora kroppspulsådern aorta, till hela 

kroppens organ.  

Det finns tre huvudtyper av blodkärl: artärer, vener 

och kapillärer. Artärerna leder blodet från kamrarna, 

venerna returnerar det mesta av blodet till förmaken 

och kapillärerna förbinder artärerna med venerna. De 

enskilda artärerna kan betraktas som parallella vägar 

för blodtillförsel. Parallellkopplingen av blodkärl gör 

att alla delar i kroppen tar emot syrerik blod. Om flera 

organ hade varit kopplade efter varandra 

(seriekopplade), skulle de ha tagit emot samma mängd 

blod. 

För att blodet ska kunna strömma genom blodkärlen 

måste tryckskillnader åstadkommas. Detta sker genom 

att hjärtat kontraheras med jämna mellanrum. Som i alla 

andra rörsystem utvecklar blodkärlen ett motstånd mot 

vätskeflödet. Artärerna är de kärl som först tar emot 

blod från hjärtat. De utsätts för det högsta trycket och är 

elastiska och starka. Artärerna fördelar blodet till 

mindre arteriolerna, som i sin tur förgrenar sig till ett 

stort antal små, tunnväggiga kapillärer. Utbytet av 

näringsämnen, gaser och avfallsprodukter mellan blodet 
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och cellerna sker genom kapillärväggarna, med vävnadsvätskan (interstitialvätskan) som 

mellanled. Efter strömmar blodet till alla kroppens organ. Blodet som förs tillbaka till hjärtat 

med venerna innehåller därmed mindre syrgas och näringsämnen än artärblodet. Utbytet sker 

med hjälp av diffusion. Eftersom avståndet mellan cellerna och deras närmaste kapillärer är 

mycket litet, sker ändå utbytet tillräckligt snabbt. 

 

Evolutionerna Jämförelse 

 

I däggdjurets hjärta finns det fyra rum, exakt som en människans. Den har två förmaker och 

två kamrar och pumpar blodet på så sätt som en människas kropp gör.  

I fiskars hjärta har den endast två rum, det kanske också förklarar varför en fisk är så litet. 

Hjärtat består bara av en förmak och en kammare.  

Groddjur/kräldjur har tre rum i deras hjärta. I bilden nedan kan man se att däggdjurshjärtan & 

kräldjurs hjärtan ser likadana ut. Men när den syrerika blodet kommer från lungorna blandas 

den med den syrefattiga blodet och går igenom med en klaff. På så sätt kan en blandning av 

blodet som är syrerik och 

syrefattig gå till djurens organ.  

 

 

 

 

 

Kräldjurs/groddjurshjärta          Däggdjurs/fågelhjärta                                  Fiskhjärta  
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Blod 

 

Blodets viktigaste uppgift i människokroppen är att transportera syre och näring till kroppens 

organ. 

 

Det finns tre huvudtyper av celler i blodet: 

 Röda blodkroppar, erytrocyter 

 Vita blodkroppar, leukocyter 

 Blodplättar, trombocyter 
 

Erytrocyters uppgift är att binda syre och 

transportera även koldioxid. De kan endast leva i 

120 dagar, den bryts ner i lever och mjälte. 

Nybildning regleras av hormonet erytropoietin, som 

bildas i njuren. Mer än 90% av alla blodets celler är 

erytrocyter (röda blodkroppar). Antalet röda 

blodkroppar är lika stort som det sammanlagda 

antalet av andra celltyper i kroppen. Erytrocyter är 

cirkelrunda och platta. Deras uppgift är att 

transportera syre från lungorna till organismens celler med hjälp av hemoglobin och koldioxid 

i motsatt riktning. Om antalet erytrocyter blir fler, minskar blodets förmåga att transportera 

syre. Om det däremot finns ett ökat antal erytrocyter, medför det att blodet blir mer 

tjockflytande, och det leder till ökad belastning på hjärtat. 

Många undrar varför blodet är rött. Jo blodet är rött eftersom ämnet hemoglobin ger blodet 

dess röda färg. Hemoglobinet utgör ca 95% av erytrocyternas proteiner och ca 34% av deras 

vikt. De övriga proteinerna är huvudsakligen enzymer, som deltar i cellernas 

energiomsättning. Hemoglobinmolekylen binder och avger lätt syre, och ansvarar som redan 

sagts för blodets syretransport. Hemoglobin består av järn. 

 

Leukocyters uppgift är att försvara kroppen mot infektioner. De vita blodkropparna har en 

cellkärna och en cellorgan som de vanliga cellerna har. Vilket de röda blodkropparna inte har. 

 

  är ett annat ord för blodplättar. Deras viktiga 

uppgift är att stoppa blödningar i kroppen. 

Blodplättarna är egentligen ingen cell. Utan att den 

är en del av en stor cell som kallas megakaryocyt. 

 

Blodplasma är en gul vätska som består av röda 

blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. 

Plasman kan gå igenom kapillärerna och nå till 

cellerna.  

"Det som blir kvar om man tar bort alla 

blodkropparna från blodet kallas för blodplasma. 

Blodplasma är en svagt gulfärgad vätska som till 90 procent består av vatten. Resten är olika 

proteiner, salter och en del andra ämnen i små mängder. 

 

Ämnen som löser sig i vatten, till exempel hormoner och andra signalsubstanser, kan 

transporteras runt i kroppen med hjälp av blodplasman. Även näringsämnen, till exempel 

socker i form av glukos, transporteras med hjälp av blodet. En del ämnen binder sig först till 
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proteinerna i blodplasman för att transporten ska gå lättare. På så sätt kan även fetter, som 

inte är vattenlösliga, föras ut till kroppens celler. 

Blodplasma innehåller också bikarbonat, som är mycket viktigt för att blodet ska kunna hålla 

en normal surhetsgrad". 

(http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Immunforsvaret/Blodet-och-immunforsvaret/) 

 

Blodgrupper 

 

Om blodet från två personer blandas, klumpar erytrocyterna i många fall ihop sig, de 

agglutinerar. Sammanklumpningen leder ofta till att erytrocytmembranet förstörs så att 

hemoglobin kommer ut i plasma (hemolys). Om sådana reaktioner sker, betecknas blodet från 

de båda personerna som oförenligt.  

Om en patient tar emot blod som är oförenligt med hans eget blod, kan allvarliga problem 

uppkomma. De ihop klumpade erytrocyterna kan fastna i de minsta blodkärlen så att 

blodflödet blockeras. I vissa fall utvecklas en regelrätt cirkulatorisk chock. I njurarna sker en 

avsevärd filtration av hemoglobin, som är mindre molekyl än de flesta 

plasmaproteinerna. Om den filtrerade hemoglobinmängden överstiger den 

mängd som kan reabsorberas, kan hemoglobinet fällas ut. Då kan 

njurkanalerna blockeras, vilket kan leda till livshotande njurskador. Vid 

blodtransfusion är det därför livsviktigt att man väljer förenligt blod.  Det 

finns något som kallas för AB0-systemet. AB0-systemet är ett system där den 

förklarar vilka blodgrupper den kan ta emot och ge.  

Grupp A kan alltså ge blod till A och AB. 

Grupp B kan ge blod till B och AB. 

Grupp AB kan bara ge blod till AB. 

Grupp 0 kan ge blod till alla blodgrupper – A, B, AB och 0. 

 

 

Blodtryck 
 

 

"För att blodet ska cirkulera i blodomloppet måste det drivas 

fram med ett viss tryck. Detta kallas blodtrycket. Hur högt trycket 

är bestäms av hjärtats slag och motståndet i blodkärlen. 

Högst är trycket där hjärtat pumpar ut blodet i aorta. När blodet 

sedan delas upp i mindre artärer (arteriolerna) minskar trycket. 

Vilket betyder desto mindre blodkärlen desto snabbare går 

blodet. Lägst är blodtrycket i venerna. 

Vår kropp kan själv reglera blodtrycket. I vissa blodkärl finns 

speciella känselkroppar som känner av trycket. Om det är för 

lågt sänder de signaler som får hjärtat att slå hårdare och 

blodkärlen att dras samman. Då ökar blodtrycket igen. 

 

I venerna är blodtrycket mycket låg. Att blodet ändå kan ändå ta 

sig tillbaka upp till hjärtat från venerna beror på musklerna. När 

vi rör oss trycks de stora venerna i benenen ihop av musklerna och 

blodet pressas uppåt. Detta kallas för muskelpumpen. 

För att blodet inte ska pressas åt fel riktning finns det något som 

kallas fickklaffar i venernas väggar. De hindrar att blodet inte ska 

rinna åt fel riktning, när musklerna drar ihop sig. Normalt 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Immunforsvaret/Blodet-och-immunforsvaret/
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blodtryck till en vuxen person är 120/80". 

(Fabricius, 2011) 

 

Skribent: Amani Sayedidriss 
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Lungorna 

 

 

När man andas så tar man in syre i kroppen och får ut koldioxid. Syret används till att cellerna 

i kroppen ska kunna använda energin den får av maten som vi äter. Vi behöver syre i vår 

kropp för att alla celler i vår kropp behöver syre till sin förbränning. Cellernas jobb är att 

bränna upp maten, det är då energin som finns i maten kan användas till resten av kroppen. 

Energin gör att vi kan tänka och röra på oss. Det heter cellandning när det här händer inom 

kroppen, alltså när cellerna bränner upp maten. När de förbränner bildas också koldioxid, det 

är därför det är en större procent koldioxid som finns i utandningsluften än i luften vi andas in 

(Henriksson, Biologi, 2002: 223; ne.se, 18/11, 14:45; Fabricius, Biologi, 2006: 140,141). 

     Luften vi andas in innehåller 21% 

syre och mindre än 1% koldioxid, 

medan luften vi andas ut innehåller 

16% syre och 4% koldioxid 

(Henriksson, Biologi, 2002: 223). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näsan 

Näsan är uppbygd med både brosk och ben. Nästippen är brosket och om man sen känner 

uppåt så känner man att det är ben. Sen när man väl kollar in i näsan ser man att det är som en 

vägg som skiljer de två näshalvorna man har i två näsborrar. På den såhär kallade "väggen" 

sitter det tre näsmusslor som åker ända in till hålrummet. 

     När luften kommer in i näsan så går den först igenom de synliga hårstråna som finns i vår 

näsa, på de fastnar all smuts som har funnits i luften innan. Därför är det också bättre att andas 

med näsan för att munnen har inte samma hårstrån och när du andas med munnen så får du in 

alla smutspartiklar. 

     Hela insidan av näsan är täckt av en slemhinnan, slemhinnan är täckt av flimmerhår. De 

här flimmerhåren hjälper också till att rena luften, de små partiklarna som ändå lyckas ta sig 

in fångas upp i slemmet och flimmerhåren tar det ner till svalget. En annan viktig funktion 

slemhinnan har är att det gör luften vi andas in fuktig så att det inte skadar våra lungor 

(Vårdguiden 1177, 13/11, 22:25; Henriksson Biologi, 2002: 223). 
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Stämband 

 

 

Lite längre ner i svalget sitter struphuvudet, därinne sitter stämbanden. Struphuvudet är gjort 

av brosk och skyddar stämbanden. Det är pågrund av stämbanden som vi kan prata, när vi 

talar så pressas luften igenom de och ljud skapas, de ljuden förstärks sen av munnen, näsan 

och svalget. Orden formar vi med hjälp av hela munnen. Stämbanden är öppna när vi andas 

och när vi pratar så blir de spända så att det kan skapa ljud (Vårdguiden 1177, 16/11, 22:25; 

ne.se, 16/11 2013 22:35; Henriksson, Biologi, 2002: 223). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellangärdet 

Under lungorna ligger mellangärdet, som också heter diafragman. Det är mellangärdet som 

gör att att våran bröstkorg åker upp och ner när vi andas. När vi andas in så sänks 

mellangärdet och luften sugs in i lungorna. Då vidgas också lungorna ut så att mer luft kan 

komma in. Och det motsatta när vi andas ut, då höjs mellangärdet, luften pressas ut och 

lungorna blir mindre (Vårdguiden 1177, 22/11, 19:33; Henriksson, Biologi, 2002: 224) 
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Sjukdomar 

Förkylning är en vanlig sjukdom som de flesta människor får. Det beror på ett virus som vi får 

som gör att slemhinnorna blir irriterade. Om vi börjar få feber och ont i halsen kan det här 

viruset ha utvecklat sig till halsfluss och det kan man bota med penicillin. Det är enkelt att få 

en förkylning eftersom det sprids sig väldigt lätt. Om någon som är infekterad hostar eller 

nyser på någon annan kan den personen bli smittad eftersom viruset man har kan komma som 

små droppar på den andra personen. 

     Tobaksrök är väldigt dåligt för ens lungor för att ju mer man röker desto mer försvagas 

flimmerhåren ner i dina luftrör, och tillslut så kan de försvinna helt om du röker ofta. När 

flimmerhåren försvinner så samlas det mer slem i luftrören, då har virus och bakterier mycket 

enklare att angripa och man blir sjuk lättare. Man kan också få lungcancer om man röker 

mycket. Då förökar sig cellerna helt utan kontroll och vissa kan skapa cancertumörer.  Därför 

har rökare mycket enklare att få lungcancer och det bara lönar sig om man slutar röka. Både 

för dig själv och folk omkring dig ( Henriksson, Biologi, 2002: 225; Fabricius, Biologi, 2006: 

142,143) 

 
 

 

Ju längre in man kommer i lungan desto fler grenar delar den in sig i. De tjockaste luftrören 

skyddas av brosk, men sen de minsta är så långt in i lungan att det inte behövs, de är bara runt 

en millimeter långa i diameter. I lungblåsorna förvaras syren, den transporterar runt syret till 

alla viktiga organ i kroppen. Runt lungblåsorna sitter kapillärerna, i de sitter koldioxiden som 

ska åka ut ur kroppen med utandningsluften (Vårdguiden 1177, 22/11 2013, 22:45) 

 

Skribent: Sara Abou-Dabous 

 

Källor: 

Fabricius, Susanne, Holm, Fredrik, Mårtensson, Ralph, Nilsson, Annika, Nystrand, Anders 

(2006). Spektrum Biologi. (Första uppl. 4). People Printing, Kina 2011. Liber AB. 

Henriksson, Anders, Gleerups Utbildning (2002). Biologi, (Andra uppl.). Nørhaven Book, 

viborg Danmark 2007. 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Luftvagar-och-

lungor/, 13/11 2013, 18:31. 

http://www.ne.se/lunga, 21/11 2013, 22:35 

Bildkällor: 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Luftvagar-och-

lungor/  
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MATSPJÄLKNINGEN 

 

 
 

Att bryta ner maten är matsmältningsorganens viktigaste uppgift. Kroppens celler får energi 

och byggnadsmaterial från det vi äter. Processen händer i matsmältningsorganen. När mat och 

dryck sönderdelas i kroppen kan cellerna använda det för att växa och leva. 

(www.1177.se15:16 12/11; Henriksson Anders, Gleerups, Biologi sid: 212: 2006; www.ne.se 

14:41 15/11) 

 

Mag-tarmkanalen 

Munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen och analkanel 

hör till mag och tarmkanalen. (www.1177.se 08:44 12/11) 

 

Sockerarter 

För att kunna passera tarmväggen behöver sammansatta sockerarter, fetter och proteiner 

sönderdelas. Enkla sockerarter kan hämtas upp av blodet utan att sönderdelas såsom vatten, 

salter och vitaminer. För att maten ska gå från munnen till ändtarmen kan det ta ca ett dygn. 

(Henriksson Anders, Gleerups, Biologi sid: 212: 2006) 

 

Munhålan 

Maten i munhålan kan finfördelas mellan tänderna och blandas med saliven. Spottkörtlarna 

bildar 0,5-1 liter saliv varje dygn som så att födan kan lättare sväljas. I munnen sönderdelas 

maten när man tuggar. Med hjälp av ämnen som enzymer (amylas) kan kolhydrater brytas ned 

till socker. (Henriksson Anders, Gleerups, Biologi sid: 213 : 2006; www.1177.se 15:09 18/11) 

 

Tänderna 

Mjölktänderna är människans första tänder, men de är tillfälliga. När vi är sex månader och ca 

tre år gamla växer de fram. I våra munnar bildas det totalt 20 mjölktänder. Fyra nya 

kindtänder kommet vid ca 6 års ålder, en i varje käk halva. Det är de första permanenta 

tänderna. En vuxen har totalt 32 tänder. Karies kan man få när skadliga bakterier bildar syror 

som hackar upp tandytans emalj. Tänderna kan få hål från syrorna in i tandens innersta del.  

(Henriksson Anders, Gleerups, Biologi sid: 213: 2006) 

http://www.1177.se/
http://www.ne.se/
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
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Matstrupen 

Röret som går från munhålan till magsäcken kallas för matstrupe. Mat och dryck kommer ner 

i matstrupen när vi sväljer. I svalget börjar matstrupen. Mot munnen och näshålan öppnar sig 

svalget uppåt. Svalget sitter ihop med luftstrupen och matstrupen. Högst upp i luftstrupen 

sitter ett struplock som hindrar mat från att hamna i luftstrupen. (www.ne.se 09:49 14/11) 

 

Magsäcken 

Den nedbrutna födan stannar upp i magsäcken som är som en container för en längre eller 

kortare tid innan den förs vidare i små portioner genom resten av tarmkanalen. Fet mat 

stannar kvar längst i magsäcken medan drycker åker snabbt ner. (www.1177.se: 19/11 09:15) 

Magsaften är väldigt sur och innehåller enzymer (pepsin) som bryter ner proteiner. Magsaften 

dödar också bakterier. Slemhinnan i magsäcken är tjock och skyddar magsäcken mot 

magsaften. 

 

Tolvfingertarmen 

I tunntarmens första del kommer maten ner till från magsäcken och den kallas för 

tolvfingertarmen, som har fler uppgifter. Den sura maten neutraliseras med hjälp av bukspott 

som bukspottskörteln producerar. Nedbrytningen av fetter börjar där också med hjälp av olika 

enzymer från gallan. Sönderdelningen av proteiner som påbörjades i magsäcken 

fortsätter.Tolvfingertarmen är lika lång som tolv fingrar i bredd, därifrån har den fått sitt 

namn. (www.klackengard.se 21:56: 21/11) 

 

Tunntarmen 

Maten kommer till tunntarmen från tolvfingertarmen. Den sista nedbrytningen och det största 

upptaget av näringsämnen som kolhydrater, fetter och proteiner händer i tunntarmen. 

Tunntarmen är lång och kraftig rynkig och kan komma upp till sex meter lång, vilket ger en 

stor plats för närings upptaget. (www.klackengard.se 22:01: 21/11) Det är tunntarmens 

uppgift att suga upp alla näringsämnen, tillsammans med vitaminer och mineralämnen med 

hjälp av tarmluddet och transportera ämnen vidare med blodet till kroppens celler. 

Fetter går inte ut i blodet utan till lymfkärlen. 

 

Tjocktarmen 

Efter tunntarmen fortsätter tjocktarmen. Tjocktarmen är ungefär en och en halv meter lång 

och dubbel så tjock som tunntarmen. Blindtarmen är tjocktarmens första del och den är större. 

En stor del vatten tas tillbaka till kroppen i tjocktarmen. Långt ner till höger sida på 

undersidan finns blindtarmen. Bihanget är en maskformig del av blindtarmen. Bihanget kan få 

inflammation och orsaka magsmärtor, som kallas för blindtarmsinflammation. (www.1177.se 

22:11 21/11) 

 

 

Ändtarmen 

Ändtarmen kommer efter tjocktarmen. Ändtarmen är inte ens 15 centimeter lång. Nedersta 

delen av ändtarmen är förstorad och kan därför samla upp en del avföring innan tarmen måste 

tömmas. Ändtarms öppningen är den sista delen av ändtarmen. Där finns det två muskler som 

kallas för ringmuskler som den ena kan styras med viljan. Avföringen förblir till största delen 

av vatten. Resten av avföringen är celler, bakterier och matrester som inte är spjälkad som 

försvinner från slem och tarmslem hinnan. (www.1177.se 23:36 22/11) 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.1177.se/
http://www.klackengard.se/
http://www.klackengard.se/
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
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Enzymer 

Enzymer är ämnen som pådriver kemiska reaktioner i levande organismer. Enzymer är 

proteiner. Enzymer som finns i bukspottet och magsaften kan bryta ner proteinerna till 

aminosyror, som blodkärlen senare kan suga upp i tarmen. (www.ne.se; www.1177.se 23:42 

22/11) 

 

Symbios 

Stora mängder av bakterier lever i tjocktarmen som kallas för Coli bakterier. De 

näringsämnen i maten som enzymer inte klarar av att sönderdela lever Coli bakterierna. Gaser 

och syror bildas under bakteriernas nedbrytning bl.a svavelhaltiga gaser som metan som får 

avföringen att lukta illa. Tarmgas ökar om man äter t.ex kol, lök och bönor. De här maten har 

många ämnen som inte sugs av tarmen. Det blir därför mycket näring till bakterierna vilket 

gör att deras aktivitet ökar. Coli bakterier hjälper oss att tillverka vitaminer. Coli bakterierna 

och människorna lever i symbios det vill säga att vi har nytta varandra. (Henriksson Anders, 

Gleerups, Biologi sid: 217: 2006) 

 

Mat 

 

Kolhydrater 

Mjölksocker, fruktsocker, och stärkelse hör till gruppen kolhydrater. Ris, pasta, bröd, 

grönsaker och frukter har kolhydrater. Kolhydraterna i kroppen bryts ner till glukos, som 

behövs som energi till cellerna. I levern hamnar glykosen i form av glykogen, som är som en 

energireserv. (www.1177.se15:54:23/11) 

 

Proteiner 

Proteiner finns i mjölk, bönor, fisk, ost och kött. För att cellerna ska byggas upp för att det ska 

bildas enzymer, hormoner och delar av immunförsvaret. (www.1177.se 15:54 23/11) 

  

 
Fetter 

Mejeriprodukter, fet kött och fet fisk innehåller fett. Kroppen får energi från fett i 

koncentrerad form och lagras som energireserv. Fettväven ger skydd åt inre organen. För att 

kroppen ska bygga och reparera celler och tillverka hormoner behövs fett. Fett behövs också 

för att ta upp vitaminerna A, D, E, och K. Fetterna ger oss de livsnödvändiga fettsyrorna. 

(www.1177.se 15:54 23/11) 

 

 
Vitaminer 

Det finns 13 livsnödvändiga vitaminer som vi känner till vilket betyder att vi behöver få i oss 

de genom maten som kroppen själv inte kan tillverka. Det finns fyra fettlösliga vitaminer, A, 

D, E, K som finns mest i feta livsmedel som oljor och mjölk. Sen finns det nio vattenlösliga 

vitaminer vilket är vitamin C och åtta B vitaminer. B vitaminerna finns i kött och vitamin C 

finns i frukter och grönsaker. (www.slv.se 18:10 23/11) 

http://www.ne.se/
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
http://www.slv.se/
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Fibrer 

Mat som innehåller mycket fibrer är mat som ärtor, bär, brysselkål, broccoli, blomkål och 

morötter. (www.slv.se 18:07 23/11) 

 

Mineraler 

20-tal olika grundämnen byggs kroppen av. Kol, väte, syre och kväve ingår i alla organiska 

ämnen. Klorid, kalium, natrium och fosfater finns i alla kroppsvätskor. (www.slv.se 18:19 

23/11) 

  

Vatten 

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En liter vätska per dag bör vi dricka, förutom det vi får i 

oss i maten. (www.slv.se 18:15 23/11) 

Av Salem 

 

Skribent: Salem Ibrahim 

 

Sjukdomar: Blindtarmsinflammation se ovan. I nästan alla former av magsår förekommer en 

viss bakterie som är i magen och tarmens slemhinna. Bakterien gör att slemhinnan blir 

försvagad och det uppstår sår. Karies är ett annat ord för hål it änderna. Bakterier i munhålan, 

lever av matrester i munhålan som finns kvar om du inte borstar dina tänder ordentligt. 

Bakterierna bryter ner kolhydrater till mjölksyra som fräter på tänderna och det blir hål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
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UTSÖNDRINGSSYSTEMET 

 

Njurarna 

 

Kroppen har två njurar som ligger vid ryggraden i höjd med de nedersta revbenen. Deras 

uppgift är att rengöra blodet från avfalls ämnen. Njurarna reglerar också kroppens salt och 

vattenbalans. Varje dag passerar ca 2 000 liter blod genom de båda reningsverken. De bort 

filtrerade ämnena lämnar kroppen i form av urin(kiss).  (Henriksson, 2005:238). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Njurar-och-urinvagar/?ar=True 

Bild tagit från denna källa 
 

Njurarnas andra funktioner 

Njurarna har många andra funktioner. Exempel är: Bilda hormoner, reglera blodtrycket, 

stimulera röda blod kroppar att bildas, tillverka Glukos, aktivera vitamin D. 

Glukos är en sockerart, energin växter och djur använder(druvsocker). Vitamin D påverkar 

balansen mellan Kalcium och fosfat I kroppen. Det hjälper till (1177.se). 

 

150 liter primärurin per dag 
Njurarna tar emot blod från artärer som grenar sig till tunnel kärl inne i njurarna. De tunnaste 

kärlen mynnar slutligen i mikroskopiskt små kapillärnystan. Dessa samlade i njurarnas 

yttersta skikt som kallas njurbarken. Blodtrycket inne i kapillärsystern så högt att vätska 

pressas ut ur kärlen. Vätskan som lämnar kärlen kallas primärurin. Varje dag bildas 

kapillärnystanen ca 150 liter primärurin (Henriksson, 2005:238). 

 
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Njurar-och-urinvagar/?ar=True 

http://1177.se/


28 

 

 

1,5 liter sekundärurin per dag 

Kapillärnystanen omges av tratt formade njurkapslar som fångar upp primärurinen och leder 

den genom njurkanaler mot njurens mitt. Njurkanalerna finns i njurarnas märg. Njurkanalerna 

omges av blodkärl som tar tillbaka det mesta av vattnet och andra nyttig ämnen ur 

primärurinen. Kvar blir bara en koncentrerad vattenlösning med de oönskade ämnen. Detta är 

den färdiga urinen, den så kallade sekundärurinen, som slutligen töms genom urinledarna till 

urinblåsan. Varje dag tar urinblåsan ca 1,5 liter sekundärurin. Ringmuskler håller urinblåsan 

stängd tills man själv vill tömma den. Då kissar man normalt ut 2-3 dl urin genom urinröret. 

Tack vare att urinblåsan har en mycket elastisk vägg kan den i nödfall rymma mer än dubbelt 

så mycket mer (Henriksson 2005:239). 

 

 

Kroppens salt och vattenbalans 

Njurarna gör sitt bästa för att hålla blodets koncentration av salter på en jämn nivå. Om man 

äter salt mat behåller kroppen mycket vätska för att späda salterna. Då blir urinen koncentrerat 

och mörk. Om man dricker mycket avskiljs snabbt överskottet av vätskan via urinen som blir 

utspädd och färglös (Henriksson 2005:239). 

 

Andra organ som renar blodet är levern, som tar bort gifter ur blodet och regler 

blodsockerhalten. I levern kan näringsämnen också omvandlas och lagras. Koldioxiden i 

blodet (som uppstår när cellerna förbränner) tar lungorna hand om och vi andas ut koldioxid. 

 

 

Njurar och sjukdomar 

 

Blåskatarr är en inflammation i urinröret eller urinblåsan som ofta orsakas av tarm bakterier 

som kommer in genom urinröret. Den irriterade blåsan vill tömma sig ofta och i regel svider 

det när man kissar. Blåskatarr är vanligare hos kvinnor än män. Det beror på bl.a. på kvinnans 

urinrör är kortare och mynnar nära slidtarms och ändtarms öppningen. Blåskatarr kan 

behandlas med antibiotika. Det är viktigt att sjukdomen stoppas innan den sprider sig och 

orsakar allvarliga infektioner i njurarna (Henriksson 2005:239). 

 

 

Urinförgiftning 

Om njurarna fungerar dåligt samlas för mycket urinämne och andra avfallsämnen i blodet. En 

sådan urinförgiftning i blodet är livshotande. Det går att klara sig om en njure är frisk. Om 

båda njurar är skadade måste blodet bli rengjord av maskiner. Det går att ersätta 

njurar, man kan donera sin egen. Om man förlorar en njure så kommer man leva mindre 

(Henriksson 2005:239). 

 

 

Skribent: Darin Sali 

 

Källor 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Njurar-och-

urinvagar/?ar=True 

Alla bilder tagna från källa ovanför 

Henriksson,Anders (2005). Gleerups Biologi. Gleerups Utbildning AB: Nørhaven Book, 

Viborg Danmark 
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 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Njurar-och-

urinvagar/   

(2013/14/11) 

 
 

 

MUSKLER 

 

Muskler kan dra ihop sig. Muskler gör att man kan röra sig, muskler arbetar inne i kroppen. 

Muskler finns nästan överallt i kroppen. Muskler består av celler. Muskelceller och 

muskelfibrer är samma sak. 

 

 När man använder en muskel så arbetar muskeln. Det finns tre slags muskler i kroppen och 

det är skelettmuskler, hjärtmuskler och glattamuskler. De glatta musklerna och hjärtmuskeln 

arbetar utan att vi kan påverkan de med viljan. Glatt muskulatur finns i huden, i blodkärlens 

väggar och i tarmarna. Skelettmusklerna sitter fast vid skelettet med senor och man styr de 

med viljan.  

      

Skelettmusklerna kallas tvärstrimmiga eftersom de ser randiga ut när man tittar på dem i 

mikroskop. 

Hjärtat är en stor muskel. Skelettmusklerna är tvärstrimmiga precis som hjärtmuskel. Men i 

hjärtmuskeln ligger inte alla cellerna bredvid varandra i jämna rader, de sitter ihop som ett 

nätverk. 

 

 

Musklerna som är fast vid skelettet kan skapas rörelser och dra ihop sig i lederna och kroppen. 

Musklerna ger oss inte bara rörelseförmåga, den gör skelettet stadigt. Och den skyddar 

organen också. 

möjlighet att tala, svälja och tugga, och att visa känseluttryck i form av olika miner. 

Och musklerna hjälper dig att utveckla din värme i kroppen. 

Skillnaden mellan röda och vita muskelfibrer. 

De röda fibrerna är långsammast men de är uthålliga. De vita fibrerna är snabbare men de 

bildar tidigt mjölksyra och är därmed mindre uthålliga.  

 

Det finns muskler i din kropp som du kan styra ( vilje styrda muskler ) t.ex händerna, benet, 

huvudet, armen, men det finns saker i vår kropp som vi inte kan styra som hjärtat och det är 

icke vilje styrda muskler.  

 

Skelettmusklerna arbetar parvis. Exempel när biceps spänns, slappnar triceps av och armen 

rör sig uppåt (se bild). När triceps späns slappnar biceps av och armen rör sig ner (se bild). 

Därför är det också viktigt att när du tränar skall bägge muskler i ett par tränas. 

http://www.1177.se/stockholm/tema/kroppen/matsmaltning-och-urinvagar/njurar-och-urinvagar/
http://www.1177.se/stockholm/tema/kroppen/matsmaltning-och-urinvagar/njurar-och-urinvagar/
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Gleerups naturkunskap B  

 

Träningsvärk är när muskelfibrerna ansträngs för mycket. Då uppstår bristningar i musklerna, 

vi får träningsvärk. Träningsvärken går över när bristningarna har läkts. När dina muskler 

arbetar hårt behöver cellerna mycket syre. Om dem inte får tillräckligt med syre bildas 

mjölksyra istället för koldioxid och vatten. Mjölksyran gör musklerna stela och trötta. Det 

händer lättare om man inte är vältränad, därför är det lättare att få träningsvärk då. 

 

Med dopning menas dålig användning av hormonpreparat och andra läkemedel när man vill 

öka musklernas styrka och volym. Doping kan förutom att skada din kropp ge fängelse på 

mellan 4-6 år. Som dopingmedel räknas tillväxthormon som anabola steroider, testosteron, 

kemiska substanser som ökar produktionen av testosteron. 

Skador som kan uppstå i kroppen är att testiklarna krymper och kroppens egna produktion av 

testosteron minskar, kvinnor kan få skäggväxt, hjärta, lever och andra inre organ kan få 

obotliga skador. Personligheten förändras, man blir lättare irriterad och kan reagera 

aggressivt. 
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Skribent: Firat-Yekta  Capar 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/  12/11 

9:16 

http://www.solunetti.fi/se/histologia/lihaskudos/ 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/ 

www.gleerups.se 

http://www.styrkeprogrammet.se/traningsguide/24 

http://www.dopingjouren.se/sv/om-dopning/dopningsfakta/ 

http://www.expressen.se/halsa/dopning-ger-farlig-fettfordelning/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/
http://www.solunetti.fi/se/histologia/lihaskudos/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/
http://www.gleerups.se/
http://www.styrkeprogrammet.se/traningsguide/24
http://www.dopingjouren.se/sv/om-dopning/dopningsfakta/
http://www.expressen.se/halsa/dopning-ger-farlig-fettfordelning/
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SKELETT  

 

Skelettet håller oss stadig, gör att vi kan röra på oss och skyddar ömtåliga organ inne i 

kroppen. Alla ryggradsdjur fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur har ett skelett som 

är uppbyggt på i princip samma sätt. Bland ryggradslösa. djur finns det andra typer av skelett. 

Om vi inte skulle ha skelett så skulle vi va bara kött och tillexempel som en sås och vi skulle 

inte kunna röra oss. Människans skelett består av 206 ben. Det finns olika sorters ben: rörben, 

korta ben, platta ben och luftförande ben. Mellan de olika benen finns leder som gör att benen 

kan röras i förhållande till varandra. Utan leder hade man varit stel som en pinne. Det är 

muskler som böjer och sträcker lederna. En muskel som böjer en led är fäst på benen på båda 

sidor om leden. Muskeln är fäst till skelettbenen med senor. 

 

· Rörben finns i armar och ben. De är långa, ihåliga och fyllda med benmärg. 

 

· Korta ben finns bland annat mitt i händerna och fötterna. De sitter tätt samman och kan inte 

röras så mycket. 

 

· Platta ben finns bland annat i bröstbenet och i skallen. De skyddar den del av kroppen som 

ligger innanför, som hjärtat och hjärnan. 

 

· Luftförande ben (ben som innehåller luft) finns i ansiktet och innehåller bihålorna. 

 

Skelett hos andra djur 

Leddjur bland annat kräftdjur, insekter och spindeldjur har ett hårt skelett på utsidan av 

kroppen. Ibland kallas skelettet för skal. Precis som hos ryggradsdjur har leddjuren leder 

mellan olika delar av skelettet. Precis som hos ryggradsdjur är det muskler som är fästa i de 

olika skelettdelarna som böjer och sträcker lederna. Eftersom leddjurens skelett består av dött 

material kan det inte växa. Därför blir skelettet för litet när djuret växer, och djuret måste ta av 

det gamla skelettet och bilda ett nytt (man säger att djuret ömsar). När djuret kommer ut ur sitt 

trånga skelett har det bara en tunn, mjuk hud och är mycket ömtåligare än vanligt. Sedan 

bildar cellerna i huden ett nytt hårt skelett. Alla ryggradsdjur har skelett inne i kroppen. 

Skelettet består precis som inuti människan av många ben med leder mellan. Broskfiskar har 

ett skelett av brosk, men andra ryggradsdjur har precis som människan ett skelett av ben. När 

man tittar på skelett från olika 

ryggradsdjur kan man se att de har flera likheter. Det var bland annat därför man förstod att 

alla ryggradsdjur är släkt med varandra och har utvecklats från en gemensam förfader. 
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Skelett sjukdom 

Skelettsjukdom är ett tillstånd som skadar skelettet och gör benen svaga och utsatta för 

frakturer. Svaga ben är inte en naturlig del av åldrandet. Medan starka ben börjar i 

barndomen, kan människor i alla åldrar förbättra deras benhälsa. Den vanligaste 

skelettsjukdom är osteoporos, som kännetecknas av låg benmassa och försämring av 

benstomme. Benskörhet kan förebyggas, samt diagnostiseras och behandlas. Låg benmassa är 

när ben förlorar mineraler, som kalcium, som gör dem starka, och som en följd, skelettet blir 

svaga och fraktur enkelt. Frakturer på svaga ben uppträder vanligen från att falla eller andra 

vanliga olyckor. Andra skelettsjukdomar inkluderar Pagets sjukdom och osteogenesis 

imperfecta. Pagets sjukdom drabbar äldre män och kvinnor, och orsakar skelettmissbildningar 

och frakturer. Osteogenesis imperfecta är en ärftlig sjukdom som orsakar benskörhet och ofta 

frakturer hos barn. 

 

En frisk skelett med starka ben är avgörande för hälsa och livskvalitet. Starka ben stödja vår 

kropp, skydda vårt hjärta, lungor och hjärna från skada, och är ramarna för musklerna som 

tillåter oss att flytta. Ben är också ett magasin för livsuppehållande mineraler. 

 

 
 

 

Ryggmärg 

Ryggmärgen är en direkt fortsättning av förlängda märgen i hjärnstammen. Ryggmärgen 

sträcker sig från stora nackhålet i skallens nackben, vidare genom den kanal som bildas av 

ryggkotorna, ner till nivå med första eller andra ländkotan. Ryggmärgen är tjock som ett 

lillfinger och uppbyggd av flera segment som benämns på liknande sätt som ryggkotorna. Det 

finns Från vart och ett av de 31 segmenten utgår ett par ryggmärgsnerver. De sju översta 

paren passerar ut ovanför respektive kota. De åttonde halsnerverna passerar mellan sista 

halskotan och första bröstkotan. Övriga nerver passerar ut från ryggradskanalen genom 

mellankotshål under respektive kota. 
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Benmärg 

Benmärg är den vävnad som finns inuti skelettets stora rörben. I unga år innehåller benen röd 

benmärg men med stigande ålder ersätts denna i extremiteternas rörben av gul benmärg. Den 

gula benmärgen består mest av fettvävnad. I huvudet, bålen och de övre delarna av 

överarmsbenen och lårbenen består den röda benmärgen dock livet ut. 

I benmärgen produceras blod bestående av de olika beståndsdelarna erytrocyter, leukocyter 

och trombocyter. 
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Led 

Led är de delar av skelettet där två eller flera ben möter varandra och de kan röra sig i 

förhållande till varandra. En led som består av två ben består av ett ledhuvud på ena benet och 

en ledpanna på det andra benet. Ledhuvudet passar i ledpannan och kan röra sig däri. 

Kontaktytorna är beklädda med ledbrosk på bägge benen som anpassar sin form till varandras 

vid belasting och verkar därmed som stötdämpare. 

 

    
 

Skribent: Andres Valdés 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Skelett-och-leder/?ar=True 

(människan skelett) 

 

http://www.atlasdogs.com/skelett.php (hundskelett) 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-

ryggmarg-och-nerver/(ryggmärg) 

 

 

Källa 

http://www.ne.se/enkel/skelett 2013/11/12 kl 9:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/enkel/skelett
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HUDEN 

 

 Hudens delar 

I huden finns det olika slags delar som överhud, läderhud och underhud.  

(http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/) 

 Hudens funktion  

Vad skyddar huden mot?: Huden skyddar mot bland annat bakterier, virus, frätande ämnen 

och nötning och skadlig ultraviolett strålning.  

(http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/) 

Varför svettas vi?: När vi svettas så hjälper det till att hålla kroppstemperaturen på rätt nivå 

genom att avdunsta över huden så att huden kyls av och kroppstemperaturen sänks. 

(Fabricius, m.fl. 2011, s.159) 

Varför har vi hår?: Håret i vår hud bildas av celler i hårroten. När cellerna växer ut dör de. Vi 

tappar ungefär 100 av våra cirka 10000 hårstrån varje dag. Hårstrån ersätts av nya hårstrån 

som växer ut från samma ställe. (Fabricius, m.fl. 2011, s.159)  

Vad är känsel?: Känsel kan vara olika saker som beröring, tryck, värme, kyla och smärta. De 

känselupplevelserna finns i hud, muskler, senor, leder och i inre organ. Impulserna skickas 

med hjälp av nervbanor till hjärnan. 

(http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/) 

Hur reglerar kroppens temperatur?: Huden reglerar kroppens temperatur. Om kroppen blir för 

varm så börjar vi svettas, dessutom börjar blodkärlen vidga sig. Men om det blir för kallt 

börjar håren på huden resa sig och blodkärlen drar ihop sig. (Fabricius, m.fl. 2011, s. 159)  

Varför har vi olika hudfärg?: Vi har olika hudfärger eftersom på botten i överhuden finns det 

något som kallas för pigmentceller. Det gör att huden blir brun när vi solar och det skyddar 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/
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oss mot solens ultraviolett strålning. Det beror på också om vad för hudfärg våra föräldrar har. 

(Fabricius m.fl. 2011, s. 158) 

 

 Hudens sjukdomar och skador 

Vad är brännskada?: Brännskada är en skada som man får på huden efter man har haft kontakt 

med eld, värme, elektricitet, strålning eller vissa kemikalier. 

(http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Brannskador/)  

 

Vad är eksem?: Eksem är en inflammation i huden som kan få om hudens yttre skydd har 

försvagats. Det kan t.ex. bero på att huden är torr eller att man har kommit i kontakt med ett 

ämne som man är allergisk mot. Det finns flera olika typer av eksem, som kan ha olika 

orsaker.  

(http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Eksem1/)  

Vad är akne?: Akne brukar visa sig som pormaskar, röda utslag, varblåsor, stora knölar och 

som cystor. Akne är inflammerade talgkörtlar i huden som ibland syns som utslag. I ansiktet, 

på bröstet och på ryggen är talgkörtlar stora och man får oftare utslag där än på andra ställen 

av kroppen.  

(http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Akne/)   

Vad är psoriasis?: De vanliga tecken att man har psoriasis är att man får röda, fjällande 

fläckar. Man blir röd  i hudveck och att man får små gropar i naglarna. Psoriasis är en 

sjukdom som ger röda hudfläckar fjällar och kliar.  

(http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psoriasis/)  

 

Skribent: Arvin Salih Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Brannskador/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Eksem1/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Akne/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psoriasis/
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HJÄRNAN     

Hjärnan, ryggmärgen och nerverna kallas gemensamt för nervsystemet. (1177.se)  
Hjärnan är en del av det centrala nervsystemet och styr över de andra delarna. 
Den kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtrycket, vätskebalansen, 

kroppstemperaturen och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning. 

(wikipedia.se) I hjärnan finns alltså ditt medvetande, dina tankar, känslor och minnen.  
Det är tack vare det centrala 

nervsystemet som vi drömmer 

för att den då bearbetar 

information. 

(Alltomvetenskap.se) 
 
 
 
 
 

I hjärnan finns mer än hundra miljarder nervceller som bestämmer din personlighet vilket 

betyder att du är din hjärna och att din hjärna är du. (Fabricius, m.fl. 2011, s.168) 
En vuxen människas hjärna innehåller nästan 100 miljarder celler och väger omkring 1,0-1,5 

kilogram. (wikepedia.se)  
Det är 2 % av vår kroppsvikt.  
 
 
När man är vid 12års ålder är hjärnan 

färdigväxt. Fast inte klar med 

utvecklingen vilket den kommer att 

vara klar med när man är vid 20års 

åldern. När vi är 2år gamla väger våra 

hjärnor 3/4 av hur mycket den skulle 

väga om den var färdigväxt och 1/4 av 

det när vi är nyfödda. 

(http://user.tninet.se) 
 

 
 

http://1177.se/
http://wikipedia.se/
http://wikepedia.se/
http://user.tninet.se/
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Hjärnans utseende 
Hjärnan är ett väldigt komplicerade organ i människokroppen. Man brukar dela in den i olika 

delar för att det ska bli enklare att förklara med detaljer om den. 
  
Hos alla ryggradsdjur, bland annat däggdjur utvecklas hjärnan ur tre embryonala blåsor. De 

heter: framhjärnan, mitthjärnan och bakhjärnan. Framhjärnan kallas hos människor för 

storhjärnan, mitthjärnan kallas Mesencephalon, och bakhjärnan kallas Pons, Cerebellum och 

förlängda märgen. Hjärnstammen är Mesencephalon, Pons och förlängda märgen 

tillsammans. (wikipedia.se)  
 
 

 
 
Hjärnans olika delar 
Storhjärnan är den mest utvecklad delen av hjärnan och ansvarar för medvetandet, tankar, 

känslor och minne. Lillhjärnan är viktig för balansen och alla rörelser vi gör, alltså när vi rör 

på våra muskler. Den kontrollerar att de rörelser vi gör blir som vi har tänkt. Hjärnstammen 

kontrollerar funktioner som vi människor inte själva kan styra som bland annat andning, 

hjärtrytm, kroppstemperatur, blodcirkulation, sömn och vakenhet. 
Olika nerverna går från och till ryggmärgen med information. All information skickas sedan 

upp till hjärnbarken där signalerna tolkas av hjärnan. (1177.se) 
Hjärnans olika delar samarbetar alltså med hjälp från nervcellerna. 
 
 
 

 

http://wikipedia.se/
http://1177.se/
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Hjärnans funktion  
Hjärnan kan delas in i en vänster och höger hjärnhalva. De båda hjärnhalvorna har olika 

uppgifter. Hos de flest människor används mest vänstra hjärnhalvan. Det är för att den 

ansvarar för språk och tal. Höger hjärnhalva är mer konstnärlig och skapande och används när 

man använder sin kreativitet. Sedan har man delat upp hjärnan i olika områden eller lober som 

fått namn efter skallens ben: panna, hjässa, nacke och tinning. Lillhjärnan och hjärnstammen 

har fått egna namn. Om man beskriver var olika hjärnfunktioner sker så använder man sig av 

lobernas namn. 
 

 
Hjärnloberna har olika uppgifter. Vilket gör så att de ansvarar för hjärnans funktioner. 
        Rörelsecentrum finns i pannlobens bark och kontrollerar alla muskelrörelser som vi gör 

med vilja. Känselintryck och smak registreras med hjälp av hjässloben. I tinningloben finns 

bland annat centra för hörsel och lukt, och i nackloben finns syncentrum. 
 
Det är tack vare alla nervcellers kopplingar vi har så hjärnan kan lagra och plocka fram 

information, alltså minnen. Människor har flera olika sorters minnen. Vi har ett korttidsminne 

där vi lagrar sånt som vi för tillfället tänker på. Sedan har vi ett långtidsminne som lagrar 

personliga händelser även vårt språk och andra saker vi lärt oss. 
 
Vid olika former av fysiska skador (trauman) kan skador på hjärnan göra att personen hamnar 

i koma eller blir hjärndöd. Vid hjärndöd kan rent kroppsliga funktioner uppehållas. 

(wikipedia.se)  
 
  

 

 
 
 

http://wikipedia.se/
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Hjärnans Evolution  
Människans hjärna är väldigt lik apor och neandertalarnas fast det är när vi är nyfödda som 

våra hjärnor är mycket lika än vad de kommer vara i vuxen ålder. (livescience.com)  

Schimpansen är tillsammans med bonobon den människoapa som är närmast släkt med oss 

människor, den delar omkring 99 % av sina gener med den moderna människan. Den del som 

skiljer människans hjärna från djurens är att människans storhjärna nästan är 90 procent av 

hjärnans totalvikt. Det finns bara två djur med större hjärna än människans. Det är elefantens 

hjärna som väger omkring 4 kilo och valens som väger 2.8 kilo. 

 
 
Hjärnans Syfte 
Hjärnan kräver mycket energi (1177.se) 
Hjärnan ligger väl skyddad i det hålrum som bildas av skallens ben. Hjärnan använder ungefär 

en femtedel av den syremängd som tillförs kroppen via blodet när vi vilar men när vi tänker 

intensivt så behöver den ännu mer syre. Hjärnan förbrukar sammanlgt 15-25 procent av 

kroppens energi och behöver hela tiden syre och näring. Om hjärnans blodförsöljning avbryts 

så förlorar man medvetande för att cellernas ämnesomsättning genast ändras på grund av 

syrebrist. (Illivet.se) Om man får tillräckligt med sömn och motionerar så fungerar hjärnan 

mycket bättre. (Twice.se) 

 

Skribent: Nyema Manneh 
 

http://livescience.com/
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Hjärnan: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-

sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/?ar=True, 1177 Vårdguiden, hämtad: 11 

November 2013 14:59 
 
Hjärnans olika delar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärna, hämtad: 12 November 2013 08:49 
 
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93, 

hämtad: 12 Novemaber 2013 09:16 
 
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=43, 
hämtad: 14 November 2013 10:00 
 
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=44, 
hämtad: 14 November 2013 10:05 
 
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-

ryggmarg-och-nerver/?ar=True#section-1, Hämtad: 14 November 2013 10:26 
 
http://www.livescience.com/12932-11-facts-parent-baby-brain.html, hämtad: 14 November 

2013 10:47 
 
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=41, 

hämtad: 18 November 2013 10:53 
 
http://user.tninet.se/~bxf528q/hjarnan/faktiska.htm, hämtad: 20 November 2013 10:07 

 
Djur hjärnor: http://paranormal.se/topic/hjarna.html, hämtad: 22 November 2013 15:11 

 

Drömmar: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/varfor-drommer-vi, hämtad 22 November 

2013 15:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/?ar=True
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/?ar=True
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rna
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=43
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=44
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/?ar=True#section-1
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/?ar=True#section-1
http://www.livescience.com/12932-11-facts-parent-baby-brain.html
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=41
http://user.tninet.se/~bxf528q/hjarnan/faktiska.htm,
http://paranormal.se/topic/hjarna.html,
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/varfor-drommer-vi,
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NERVSYSTEMET 

 

 

Vilka delar hör till människans nervsystem 

Nerverna, ryggmärgen och hjärnan kallas för nervsystemet. Nervsystemet är viktig för att 

kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, så att de kan skicka impulser 

till varandra.  

     Man har 31 stycken ryggmärgsnerver och så har man 12 stycken hjärnnerver Nervtrådar 

leder information till hjärnan och ryggmärgen, men hjärnan får känselinformation. 

     Nerverna skickar vidare information mellan det centrala nervsystemet (tillsammans skapar 

hjärnan, ryggmärgen och resten av kroppen det centrala nervsystemet). Nervtrådar finns 

överallt i kroppen, men det viktigaste där nerverna finns är i hjärnan och ryggmärgen. 

Eftersom om man rör på en varm platta så skickar ryggmärgen impulser som får kroppen att 

reagera så att man släpper plattan snabbt och sen så går impulser vidare till hjärnan som sedan 

säger att den är varm, så rörelserna görs inte av viljan och det kallas för reflexrörelser. Det 

finns en känd reflex som kallas för knäreflexer, den är typ likadan som de vanliga reflexerna 

men den är känd för man slår med en gummi klubba på knäet för att se om reflexerna fungerar 

som det ska,(Henriksson tryckt 2006; Lindström, 2005) 

Reflex är utan att tänka på vad man gör som tillexempel om man ramlar så tar man fram 

händerna automatiskt, så att man tänker inte typ nu ska jag ta fram händerna  utan man gör det 

automatiskt, (Schmidt 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervcellen 
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Nervceller kan forma, leda och ta impulser. Det är nervcellernas uppgift att skicka vidare 

signaler till kroppen. Skillnaden mellan nerv och nervcell är att en nerv innehåller flera 

nervceller. Det som skiljer nervcellerna från andra celler är att de har utskott. Det finns långa 

utskott i varje nervcell som kallas för axon. En nervcell har allt som finns i en cell. Cellkärnan 

finns i en del i cellen som heter cellkropp. Myelin består av fett och den isolerar  den 

elektriska signalen i axonen. Det är nervutskott och axoner som bildar nerver. Dendrit tar 

emot signaler från andra nervens utskott och skickar vidare.(1177.se 2005; hjarnguiden.se 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonom, sympatiska och parasympatiska nervsystemen  

 

Det autonoma nervsystemet har kontroll över kroppens inre organ. Det  kan inte påverkas av 

viljan som te.x andningen, hjärtat och blodtrycket. Att kissa och könsorganens funktion styrs 

av det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består av två delar och det är 

sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det parasympatiska nervsystemet gör så att 

när man inte har någon stress i kroppen genom att det parasympatiska nervsystemet lugnar 

hjärtat och andningen.  

     Om kroppen måste arbeta hårdare tar det sympatiska nervsystemet över, det gör så att 

musklerna inte får så mycket blod genom att den styr blodflödet, den gör också så att 

musklerna får mer syre. (folkbildning.net, 2006; Henriksson ) 

      

 

 

 

 

http://1177.se/
http://hjarnguiden.se/
http://folkbildning.net/
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Nervsystemet Sjukdomar 

 

 

Multipel Skleros (MS). Det finns flera olika tecken på att man har MS men det beror på vilka 

nervtrådar som är skadade. Nerverna kan bli ärriga eller inflammerade och det kan ge olika 

tecken. Det första tecknet vid MS är känselförändring, skakningar i händer synproblem 

och/eller dålig balans. Det drabbar nerver i hjärnan och ryggmärgen. Vid 20-40 års åldern så 

kan det vara tecken att man har MS. Man kan få olika typer av epilepsi anfall, eftersom 

hjärnans nervceller är extremt aktiva. 

     Det finns ganska farliga anfall och det kan påverka hela hjärnan, men det finns några som 

inte ens märks för att bara en liten del av hjärnan är inblandad. Det finns folk som har olika 

epilepsianfall men de flesta får bara lätta anfall under hela livet medan några kan ha svåra 

anfall varje dag, och de som får svåra epilepsianfall så kan det rycka i benet och armarna. Om 

man får epilepsi så kan det bero på att man har haft naturliga sjukdomar, stroke eller skador 

och det kan ju påverka nervcellernas funktion. (Nestor, 2012-2013) 
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        HORMONSYSTEMET 

 

Hormon 
Hormoner bildas av körtlar. Med hjälp av blodet transporterar hormonerna ut till hela 

kroppen. Hormonsystemet och även nervsystemet är mycket viktigt för oss människor att ha. 

Nervsystemet och hormonsystemet samarbetat tillsammans på ett krångligt sätt. Det som 

händer i kroppen styrs av hormoner tex 

som ämnesomsättning, tillväxten, 

könsmognad, salt- och vattenbalansen, 

sexualdriften och fortplantningen. 

(1177.se) 

 

 

Enstaka celler är vad hormonerna bildas 

av. Endokrina organ kan man även säga 

till hormonbildande körtlarna. 

Hormonbildande körtlar och celler som är 

viktigaste i kroppen är hypofysen, 

sköldkörteln, bisköldkörtlarna, 

binjurarna, äggstockar, testiklar, celler i 

mag-tarmkanalen och celler i njurarna. 

(1177.se) 

 

”Hormonerna fungerar genom att påverka speciella mottagare på cellernas yta. Olika 

hormoner passar till olika mottagare. Hormonerna kan liknas vid nycklar som låser upp 

cellernas lås och startar speciella reaktioner i cellen på så sätt kan hormonerna styra vad som 

sker i olika celler.” 

 

 

Hypofys 
Kroppens viktigaste hormonbildande körtel är faktisk hypofys och är typ hormonernas chef. 

Hypofysen ligger under hjärnan och har storleken som en ärta. Flera olika hormoner bildar 

hypofysen tex stimulerar sköldkörteln, stimulerar binjurebarken, stimulerar äggstockarna och 

testiklarna, stimulerar tillväxten, stimulerar mjölkkörtlarna, koncentrerar urinen och hjälper 

till vid förlossning och amning. (1177.se) 

”Hypofysen reglerar hur mycket hormoner de övriga körtlarna ska tillverka.” 

 

Sköldkörtel 
Kroppens största hormonbildande körtel är sköldkörtel. Framsidan av luftstrupen alldeles 

under struphuvudet ligger sköldkörteln. Viktiga hormoner som styr kroppens 

ämnesomsättning och aktiviteten i cellerna bildar sköldkörteln. Hormonet kalcitonin bildas i 

sköldkörteln och denna hormon påverkar cirkulation av kalcium i kroppen. (1177.se) 

”Om den tillverkar för mycket ger kroppen värmekänsla, hjärtklappning. Om den tillverkar 

för lite ger kroppen frusen och blir trög.” 

 

Binjure 
I binjuren bildas olika hormoner som även styr förändringen av socker och salt i kroppen, ett 

av hormonerna heter aldosteron. Könshormoner kan även bildas i binjuren. I binjuren bildas 

även kortisol som också styr cirkulationen av socker, fett och protein i kroppen. I binjurarna 

tillverkar även stresshormoner som adrenalin. (1177.se) 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Ho

rmonella-systemet/Hormonsystemet/ 

http://1177.se/
http://1177.se/
http://1177.se/
http://1177.se/
http://1177.se/
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”När du blir riktigt arg, rädd eller nervös och känner hur hjärtat klampar, kan du vara säker på 

att binjurarna 2pruta ut” adrenalin i blodet. Då förbereds kroppen för en ansträngning” 

 

 

Bukspottkörtel 

Små grupper av hormonbildande celler, som kallas Langerhans öar finns i bukspottkörteln. 

Insulin och glukagon bildar Langerhans öarnas hormoner som reglerar blodsockernivån. Brist 

på insulin kan leda till diabetet. Vid matsmältningen har resten av bukspottkörteln viktiga 

uppgifter därför att den bildar bukspott, som hjälper till att bryta ner maten som innehåller 

olika ämnen. (1177.se) 

 

Äggstock/Testikel 

Man kan kalla könskörtlar för både äggstockar och testiklar. De kvinnliga könshormonerna 

bildas i äggstockarna. Testosteron bildas i testiklarna i det manliga könshormonet. Vår 

sexualdrift styrs av könshormonerna och även under puberteten när kroppen utvecklas. 

(Fabricius, m.fl. 2011, s.181) 

 

Tallkottkörtel 

I hjärnan ligger tallkottkörteln och i tallkottkörteln bildas även melatonin. För att en människa 

ska kunna hålla dygnsrytmen är hormonet mycket viktigt. Automatisk när det är mörkt ute så 

uppfattar hormonet att det är dags för att sova. (1177.se) 

 

Diabetes 

Man har diabetes när man har brist på hormonet insulin i bukspottkörteln. In i cellerna 

kommer inte sockret och massa av sockret i blodet stiger. Det vanligaste tecknet för diabetes 

är att man kissar mycket och blir törstig ofta. Barn och ungdomar brukar drabbas av diabetes 

eftersom att cellerna som gör insulin har blivit förstörda. De som har diabetes tar 

insulinsprutor. (ne.se) 

 

Struma 
När sköldkörteln är förstörd kallas det för struma. Orsaker för struma kan vara att man har en 

inflammation i körtel eller att man har brist på jod. När struman blir större och pressar mot 

luftstrupen och du får svårt att andas normalt, måste du söka hjälp. Struma kan alla få, men 

under graviditeten och ungdomar under är vanligare. Det är ovanligt för män att få struma 

men kvinnor är det lite vanligare. (1177.se) 

 

Tillväxtrubbningar 
Tillväxtrubbningar är när man har en störd tillväxt i bardomen eller under fosterlivet och 

orsakas är att man har brist på tillväxthormon. I hypofysen bildas tillväxtrubbningar. 

Dvärgväxt får man om ett barn har brist på tillväxthormon. Hur man ska få reda på att man 

har tillväxtrubbningar är att man tar ett blodprov. Man växer inte som andra människor utan 

man stannar i samma längd livet ut. (pfizerhalsa.se) 
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