
Vad ska du lära dig och var hittar du kunskapen? 

Vi på Liber har tagit fram en studieguide för Medicin 1. Varje sida har en samman-
fattning, viktiga ord och begrepp med tydliga sidhänvisningar till var i boken du kan 
läsa mer. Du kan också öva inför prov, lägg ett papper över förklaringarna och träna  

begrepp i respektive område. Vi vill att du ska lyckas i dina studier!

Studieguide  
Medicin 1: kroppens organsystem

Så här gör du: Tryck/klicka på det kapitel du vill studera. När du kommer till sidan finner du 

huvudbegreppen för kapitlet och sidhänvisning till var i boken du kan läsa mer. Vill du komma 

tillbaka till innehållssidan trycker/klickar du på den runda cirkeln på respektive sida (kapitel).

Huden

Nervsystemet

Skelettet

Endokrina 
systemet

Musklerna

Cirkulationen  
och blodet

Lymfatiska  
systemet

Andningen

Matspjälkningen

Njurarna och  
urinvägarna

Fortplantningen

Medicin 1  •  ISBN: 978-91-47-10839-8  •  © Författaren och Liber AB  •  Får kopieras



Kroppens organsystem

Huden

BEGREPP FÖRKLARING

Epidermis överhuden .......................................................................................................... s.31

Hornlager översta lagret av överhuden ....................................................................  s.32

Melanin pigment i huden .............................................................................................  s.32

Melanocyter celler i huden som producerar pigment ............................................  s.32

Dermis läderhuden ........................................................................................................  s.33

Subkutis underhuden ......................................................................................................  s.34

Talgkörtlar  talgproducerande körtlar i huden .........................................................  s.34

Svettkörtlar körtlar som producerar svett ...................................................................  s.34

Bröstkörtlar körtlar som kan producera mjölk ..........................................................  s.35

Hudens uppgifter är att:

• skydda kroppen mot yttre påverkan av till exempel skadliga  
ämnen eller strålning från solen

• hindra mikroorganismer från att tränga in i och skada kroppen

• skydda mot vätskeförlust och att lagra vätska

• lagra fett

• delta i regleringen av kroppstemperaturen

• vara ett sinnesorgan för beröring, tryck och smärta

• omvandla ämnen till D-vitamin med hjälp av solen.

Huden brukar kallas kroppens största organ. Hos en vuxen 
person är huden ungefär två kvadratmeter stor, och den 
väger cirka 4 kg. Hudens tjocklek varierar på olika ställen på 
kroppen.

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Nervsystemet
Nervsystemet ser till att kroppens alla celler fungerar som 
en enhet. Nervsystemet sköter kommunikationen mellan 
cellerna och är specialiserat på att snabbt överföra informa-
tion av olika slag i kroppen. Det är nervsystemet som styr 
kroppens skelett, leder, muskler, körtlar, hormoner och inre 
organ. Nervsystemet sköter våra rörelser. Dessutom regist-
rerar det samt tolkar och bearbetar våra upplevelser, så att 
vi blir medvetna om dem. Det gör också att vi kan tänka, 
minnas, tala och skriva.

BEGREPP FÖRKLARING

Neuron nervcell ................................................................................................................ s.38

Gliacell  stödjecell ............................................................................................................. s.38

Centrala nervsystemet hjärnan och ryggmärgen ........................................................................... s.38

Perifera nervsystemet nerverna utanför hjärna och ryggmärg .............................................. s.38

Somatiska nervsystemet den del av nervsystemet som styrs av viljan .....................................s.39

Autonoma nervsystemet styrs oberoende av viljan .............................................................................s.39

Axon långa utskott på nervceller, leder impulser  
 ut från nervcellen ............................................................................................s.39

Dendrit korta utskott på nervceller där impulsen  
 leds in till nervcellen.............................................................................. s.40–41

Myelin fett som fungerar som isolering runt axonen .......................... s.40–41

Motorisk nervcell skickar nervimpulser från det centrala  
 nervsystemet och ut i kroppen ................................................................ s.41

Sensorisk nervcell skickar impulser från kroppen och in  
 till det centrala nervsystemet .................................................................... s.41

Synaps kontaktpunkt mellan två nervceller ........................................................ s.41

Transmittorsubstans  kemisk budbärare ............................................................................................ s.41

Grå substans byggs upp av nervcellskropparna .......................................................... s.42

Vit substans består av myelin .............................................................................................. s.42

Cerebrum storhjärnan ................................................................................................. s.42–43

Cortex hjärnbarken ................................................................................................ s.42–43

Fortsättning på nästa sida 

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Nervsystemet

BEGREPP FÖRKLARING

Likvor hjärn- och ryggmärgsvätska ....................................................................  s.45

Ventrikel vätskefyllt hålrum i hjärnan ......................................................................  s.45

Förlängda märgen hjärnstammens nedersta del ...................................................................  s.44

Cerebellum lillhjärnan ...........................................................................................................  s.44

Hårda hjärnhinnan ligger ytterst mot skallbenet............................................................. s.44–45

Spindelvävshinnan den mellersta hjärnhinnan ................................................................ s.44–45

Mjuka hjärnhinnan ligger innerst mot hjärnan ................................................................ s.44–45

Kranialnerv hjärnnerv ............................................................................................................ s.47

Ryggmärgsnerv förbinder ryggmärgen med kroppen ................................................... s.47

Sympatiska  
nervsystemet aktiveras vid stress och rädsla .................................................................  s.48

Parasympatiska  
nervsystemet aktiveras vid vila och lugn .........................................................................  s.48

Reflex en reaktion som till exempel fungerar  
 som ett skydd mot en skada på kroppen .................................. s.48–49

REM-sömn en period av sömnen när man drömmer .......................................... s.51

(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Endokrina systemet
Det endokrina systemet samarbetar med nervsystemet om 
att samordna och styra olika funktioner i kroppen. För att 
överföra olika typer av information via blodet till cellerna i 
kroppen, använder det endokrina systemet signalsubstan-
ser, som kallas hormoner.

BEGREPP FÖRKLARING

Hormon ämne som sprids till olika organ genom 
 blodet och reglerar organens verksamhet ..........................................s.67

Insöndring sekretion av hormoner från endokrina  
 organ direkt till blodet .................................................................................  s.68

Feed-backkontroll ett kontrollsystem som reglerar de endokrina organen ............. s.68

Målceller de celler som reagerar på ett hormon ................................................. s.68

Hypofysen en liten endokrin körtel i hjärnan ....................................................s.69–70

Hypotalamus centrum i hjärnan som samordnar det  endokrina  
 systemet och det autonoma nervsystemet .......................................s.69

Tyroidea sköldkörteln ................................................................................................ s.70–71

Bisköldkörtlar endokrina körtlar som sitter på baksidan av sköldkörteln ..........  s.71

Binjurar endokrina organ som sitter på njurarna ..................................... s.72–73

Kortisol hormon som bildas i binjurarna och som reglerar 
 omsättningen av socker, fett och protein ..........................................  s.72

Adrenalin ett hormon som bildas i binjurarna, ökar vid stress .............. s.72–73

Pankreas bukspottkörteln ........................................................................................  s.73–74

Insulin ett hormon som sänker blodsockerhalten.................................  s.73–74

Glukagon ett hormon som höjer blodsockerhalten ........................................... s.74

Glykogen en lagringsform av glukos .......................................................................... s.74

Gonader könskörtlar .................................................................................................  s.74–75

Testosteron manligt könshormon ............................................................................  s.74–75

Östrogen kvinnligt könshormon .................................................................................. s.75

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Skelettet
Skelettet är kroppens stomme och det skyddar de inre  
organen. Skelettet innehåller också blodbildande vävnad och 
är ett förråd för olika mineraler. Vårt skelett består av mer än 
200 olika ben och utgör cirka 20 procent av vår kroppsvikt.

Begrepp finns på nästa sida 

skallens ben 
(kranium)

nyckelben (clavicula)

skulderblad 

revben

bröstben
(sternum)

ryggrad

höftben

korsben

svansben

lårben (femur)

skenben (tibia)

vadben (fibula)

tårnas ben

handledens 
ben

fingrarnas 
ben

mellanhands-
ben

armbågsben
(ulna)

strålben (radius)

överarmsben
(humerus)

knäskål

fotens ben

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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BEGREPP FÖRKLARING

Osteoblaster celler som bygger upp benvävnad .........................................................s.77

Osteoklaster celler som bryter ner benvävnad ............................................................s.77

Kompakt ben den täta och hårda benvävnaden i benens ytor ..............................s.77

Spongiöst ben den porösa benvävnaden inne i benen ........................................ s.77-78

Periost benhinna ..............................................................................................................s.78

Benmärg finns i den spongiösa benvävnaden,  
...........................................................där bildas blodkroppar ..................................................................................s.78

Diafys skaftet på ett rörben .......................................................................................s.79

Epifys ände på rörben ...............................................................................................  s.79

Kranium skallen ................................................................................................................... s.81

Ryggkotor benen som bygger upp ryggraden ....................................................... s.82

Diskar stötdämpande skivor av brosk mellan ryggkotorna ...................... s.82

Thorax bröstkorgen.........................................................................................................s.83

Sternum bröstbenet ...........................................................................................................s.83

Humerus överarmsbenet ..................................................................................................s.83

Radius strålbenet  ............................................................................................................s.83

Ulna armbågsbenet ...................................................................................................s.83

Femur lårbenet  ...............................................................................................................s.83

Tibia skenbenet ............................................................................................................s.83

Fibula vadbenet ..............................................................................................................s.83

Ledhuvud den rundade delen i en led............................................................... s.84–85

Ledpanna del i en led som är formad som en grop ................................... s.84–85

Ligament ledband ................................................................................................................ s.84

Kroppens organsystem

Skelettet 
(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Musklerna
De flesta av kroppens muskler sitter fästade på skelettet. Våra 
muskler gör att vi kan röra på oss, men muskler har även 
betydelse för andra funktioner i kroppen, som exempelvis 
kroppstemperaturen, andningen, blodcirkulationen och  
matspjälkningen.

Begrepp finns på nästa sida 

ögats ringmuskel

munnens ringmuskel

stora halsmuskeln

kappmuskeln

deltamuskeln

stora 
bröstmuskeln

tvåhövdade 
armmuskeln

(biceps) trehövdade 
armmuskeln

breda 
ryggmuskeln

raka 
bukmuskeln

sneda 
bukmuskeln

fyrhövdade 
lårmuskeln stora 

sätesmuskeln

trehövdade 
vadmuskeln

knäskålssenan

hälsenan

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Musklerna

BEGREPP FÖRKLARING

Kontraktion sammandragning ............................................................................................ s.87

Skelettmuskulatur kroppens viljestyrda muskulatur ............................................................. s.87

Diafragma mellangärdet.....................................................................................................  s.88

Bäckenbotten en muskelplatta i botten av bukhålan ..................................................  s.88

Slutarmuskel en ringformad muskel som stänger till en kroppsöppning ......  s.88

Motorisk enhet en motorisk nervcell med alla tillhörande muskelceller .............. s.90

Mjölksyra bildas i en muskel när den inte får tillräckligt med syre .............. s.90

Dynamiskt muskelarbete omväxlande arbete där muskulaturen  
 dras samman och slappnar av ................................................................. s.90

Statiskt muskelarbete när muskeln arbetar i samma längd hela tiden ............................... s.90

Böjmuskel böjer en led ........................................................................................................ s.90

Sträckmuskel sträcker en led .................................................................................................. s.90

Atrofi förtvining ............................................................................................................. s.89

Glatt muskulatur den muskulatur som inte kan påverkas av viljan ............................  s.91

Hjärtmuskulatur muskulaturen i hjärtat ..................................................................................  s.91

(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Cirkulationen

Urinvägs-
systemet

Matspjälknings-
systemet

Andnings-
systemet

Skelett-
systemet

Muskel-
systemet

Nerv-
systemet

Fortplantnings-
systemet

Lymf-
systemet

Cirkulations-
systemet

Huden Endokrina
systemet

BEGREPP FÖRKLARING

Cor hjärtat ....................................................... s.93–99

Förmak de två mindre rummen som  
 tar emot blodet till hjärtat............... s.93–94

Kammare de två större rummen som  
 pumpar ut blodet från hjärtat ....... s.93–94

Lungkretslopp blodomloppet som går från  
 hjärtat till lungorna och tillbaka  
 till hjärtat ............................................. s.102–103

System- 
kretslopp blodomloppet som leder blodet  
 från hjärtat ut i kroppen och  
 tillbaka till hjärtat ............................. s.102–103

Artär leder syrerikt blod från hjärtat............s.100

Ven leder syrefattigt blod till hjärtat ..........s.101

Kapillär kroppens minsta blodkärl ......................s.101

Diafragma muskel som avgränsar brösthåla  
 och bukhåla ................................................... s.94

Perikardiet hjärtsäcken ..................................................... s.94

Segelklaffar klaffarna mellan förmaken  
 och kamrarna ............................................... s.95

Fickklaffar klaffarna mellan hjärtat och aorta  
 samt mellan hjärtat och lungartären s.95

Cirkulationssystemet består av hjärtat, blodkärlen och blodet. 
I cirkulationen transporteras syre från lungorna och närings-
ämnen från matspjälkningskanalen till kroppens celler.  
Samtidigt transporteras avfallsprodukterna från cellerna ut ur 
kroppen. Transporten sker med hjälp av blodet. Cirkulations-
systemet transporterar även andra ämnen, till exempel 
hormoner. Cirkulationen har också betydelse för att hålla 
kroppstemperaturen på en lämplig nivå.

Fortsättning på nästa sida 

Aorta

Hjärta

Artärer

Vener

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Cirkulationen

Fortsättning nästa sida, blodet 

BEGREPP FÖRKLARING

Retledningssystem hjärtats elektriska system ............................................................................s.96

Sinusknutan här startar den elektriska impulsen i hjärtat .......................................s.96

AV-knutan atrio-ventrikulärknutan, leder impulsen vidare i hjärtat ..............s.97

Diastole hjärtats vilofas ...................................................................................................s.97

Systole hjärtats arbetsfas ..............................................................................................s.97

Slagvolym den mängd blod som hjärtat pumpar ut vid varje slag ........s.97–98

Minutvolym den mängd blod som hjärtat pumpar ut under en minut ..s.97–98

Hjärtfrekvens puls .........................................................................................................................s.98

Puls hur många slag som hjärtat slår på en minut ...................................s.98

Blodtryck det tryck som finns i artärerna ..................................................................s.98

Kranskärl blodkärlen som försörjer hjärtat med blod .........................................s.99

Aorta stora kroppspulsådern ................................................................................s.100

Lungartärer leder blodet från hjärtat till lungorna .................................................s.100

Lungvener transporterar blodet från lungorna till vänster förmak ...............s.101

Övre hålvenen ven som leder blodet till hjärtat från övre  
 delen av kroppen .........................................................................................  s.101

Nedre hålvenen ven som leder blodet till hjärtat från nedre delen av kroppen  s.101

Portådern den stora ven som leder blodet till levern .......................................  s.101

(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Cirkulationen

BEGREPP FÖRKLARING

Plasma vätskan som blir kvar när man tagit 
 bort blodkropparna från blodet  ........................................................... s.105

Erytrocyt röd blodkropp .........................................................................................s.105,106

Leukocyt vit blodkropp ..........................................................................................s.105, 107

Trombocyt blodplätt ....................................................................................................s.105,108

Hemoglobin järnhaltigt ämne i blodet som binder syre ...................................... s.106

Erytropoetin hormon som stimulerar bildningen av röda blodkroppar ....... s.106

Fagocytos förmåga hos en vit blodkroppscell att ta upp 
 mikroorganismer och oskadliggöra dem ......................................... s.107

Koagulation levring ................................................................................................................. s.108

Blodgrupp grundläggande typ av blod hos människan.  
 Blod från olika människor har delats in i olika  
 blodgrupper utifrån skillnader i blodcellernas  
 egenskaper ............................................................................................ s.109–110

AB0-systemet ett blodgruppssystem ................................................................................ s.109

Rh-systemet ett blodgruppssystem som bygger på ett protein 
 (Rhfaktor), som kan finnas på blodkroppens yta ................ s.109–110

(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Lymfatiska systemet

Urinvägs-
systemet

Matspjälknings-
systemet

Andnings-
systemet

Skelett-
systemet

Muskel-
systemet

Nerv-
systemet

Fortplantnings-
systemet

Lymf-
systemet

Cirkulations-
systemet

Huden Endokrina
systemet

Det lymfatiska systemet har flera olika funktioner.  
Bland annat ingår det i kroppens immunförsvar mot  
mikroorganismer och tumörceller. Det hjälper också  
till att ta hand om överskottsvätska som bildas i blod- 
cirkulationen. I det lymfatiska systemet ingår lymfkärl, 
lymfvätska och lymfvävnad.

Mjälten

Djupa  
lymfkörtlar

Ytliga  
lymfkörtlar

Lymfkärl

BEGREPP FÖRKLARING

Lymfkärl kärlen som transporterar  
 lymfvätskan ..................................................s.112

Lymfvätska överskottsvätska från vävnaderna ....s.112

Lymfkörtel små bönformade knutor som är  
 uppbyggda av lymfatisk vävnad ........ s.113

Lymfocyter en typ av vita blodkroppar som 
 försvarar kroppen mot bakterier  
 och andra mikroorganismer ................ s.113

Mjälten kroppens största lymfatiska  
 organ ................................................................ s.113

Thymus brässen .................................................. s.113–114

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Andningen

BEGREPP FÖRKLARING

Syre O
2
, oxygen, en gas som människan behöver  

 för att kunna omsätta energi i cellerna .................................... s.115, 119

Koldioxid CO
2
, en gas som bildas vid förbränning .........................s.115, 119–120

Ventilation transport av luft till och från lungorna..................................... s.120–121

Gasutbyte det som sker när syre tas upp från luften till blodet, 
 och koldioxid lämnar blodet till luften ................................................s.115

Övre luftvägar näsan, munhålan och svalget ....................................................... s.115–117

Nedre luftvägar struphuvudet, luftstrupen och luftrören ..................................s.118–119

Bihålor håligheter i skallbenet ..................................................................................s.117

Larynx struphuvudet ...................................................................................................s.118

Epiglottis struplocket ........................................................................................................s.118

Trakea luftstrupen .........................................................................................................s.119

Bronker luftrör ...................................................................................................................s.119

Alveoler lungblåsor ..........................................................................................................s.119

Pulmones lungor .................................................................................................................s.120

Thorax bröstkorg ...........................................................................................................s.120

Pleura lungsäck ............................................................................................................s.120

Alla celler i kroppen behöver syrgas (O
2
) för sin ämnesom-

sättning. Som restprodukt bildas koldioxid (CO
2
), och den 

måste transporteras bort från kroppen. Utbytet av syre och 
koldioxid mellan kroppen och luften sköts av andningen. 
Transporten av luft till och från lungorna kallas ventilation. 
Mellan lungorna och blodet sker ett gasutbyte. Syret och 
koldioxiden transporteras i blodet. Mellan blodet och celler-
na i kroppen sker ännu ett gasutbyte.

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Matspjälkningen
Kroppens celler behöver energi för att kunna fungera, och 
därför måste man äta energirika näringsämnen. De processer 
som sker i kroppen när näringsämnen bryts ner, tas upp av 
kroppen och omvandlas till energi, kallas för ämnesomsätt-
ning eller metabolism. Näringsämnena ska också fungera  
som byggstenar för kroppens celler. För att kroppen ska kunna 
tillgodogöra sig de näringsämnen som finns i maten, måste  
de först spjälkas, alltså brytas ner till mindre beståndsdelar.  
Det sker i matspjälkningssystemet. Matspjälkningssystemet 
består av mag-tarmkanalen och flera organ som har sina 
utförsgångar i mag-tarmkanalen.

Begrepp finns på nästa sida 

spottkörtel

svalg

matstrupen (esofagus) 

magsäck (ventrikel) 

bukspottkörtel (pankreas) 

tunntarm (jejunum, ileum)  

ändtarm (rektum)

blindtarmsbihang
(appendix)

tjocktarm (colon)

lever (hepar)

spottkörtel

11.1

spottkörtel

munhåla

gallblåsa

tolvfingertarm (duodenum)

ändtarmsöppning (anus)

blindtarm

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Matspjälkningen

BEGREPP FÖRKLARING

Metabolism ämnesomsättning .............................................................................  s.123–124

Matspjälkning när maten bryts ner i mindre beståndsdelar ........................ s.123, 125

Essentiella  
näringsämnen livsnödvändiga näringsämnen ..............................................................  s.124

Basalmetabolism kroppens behov av energi i vila ...........................................................  s.124

Enzym ämne som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen .............  s.125

Absorption uppsugning, upptag ...................................................................................  s.125

Peritoneum bukhinnan .......................................................................................................  s.126

Tarmkäx ett veck av bukhinnan som håller upp t.ex. 
 magsäcken och tunntarmen .................................................................  s.126

Peristaltik mag-tarmkanalens rörelser ..................................................................... s.127

Spottkörtel körtel som producerar saliv ....................................................................  s.128

Esofagus  matstrupen .....................................................................................................  s.129

Ventrikeln magsäcken ......................................................................................................  s.130

Cardia övre magmunnen .......................................................................................  s.130

Pylorus nedre magmunnen .....................................................................................  s.131

Intrinsic factor ett protein som binds till vitamin B12 i magsäcken .....................  s.131

Pankreas bukspottkörteln .............................................................................................. s.132

Hepar levern ........................................................................................................ s.132–133

Gallblåsa  lagrar gallan som bildas i levern ................................................... s.132-133

Duodenum första delen av tunntarmen ..........................................................  s.133–134

Jejunum och Ileum resten av tunntarmen .......................................................................  s.133-134

Villi tarmludd ...........................................................................................................  s.134

Colon tjocktarm .......................................................................................................... s.135

Blindtarm första delen av tjocktarmen .................................................................... s.135

Rektum ändtarm ............................................................................................................. s.136

(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Njurarna och urinvägarna

BEGREPP FÖRKLARING

Ren njure ...........................................................................................................s.138–141

Njurartär  leder blodet in till njurarna ..............................................................s.139, 140

Njurven  leder blodet från njurarna ...............................................................s.139, 140

Njurmärg  det innersta lagret i njurarna .........................................................s.139, 140

Njurbark  det yttersta lagret i njurarna ...........................................................s.139, 140

Njurbäcken  samlar upp urinen som bildats i njurarna, 
 första delen av urinvägarna ............................................................s.139, 140

Nefron njurens minsta fungerande enhet ...............................................s.139, 141

Glomerulus kärlnystan i nefronet ...........................................................................s.139, 141

Tubulus ett rörsystem som samlar upp primärurinen ................................. s.139

Bowmans kapsel en kapsel som omger glomerulus .............................................. s.140, 141

Primärurin den urin som bildas efter första filtreringen i njurarna .............. s.140

Ureter urinledare.................................................................................................s.140, 143

Urinblåsa samlar upp urinen från urinledarna .....................................................s.143

Uretra urinrör ................................................................................................................. s.144

Bäckenbotten muskelplatta i botten av bukhålan ....................................................... s.144

Prostata körtel som sitter runt mannens urinrör ............................................. s.144

En viktig uppgift för njurarna är att hålla volymen av  
vätska i kroppen på rätt nivå. Njurar och urinvägar är  
också viktiga för att kroppen ska kunna rena blodet och 
göra sig av med avfallsämnen. Njurarna filtrerar stora 
mängder vätska. De ämnen som finns i vätskan och som 
kroppen behöver returneras till blodet. Avfallsämnen  
lämnar kroppen med urinen.

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Fortplantningen
Förmågan att fortplanta sig är en förutsättning för människans 
överlevnad. Fortplantningen är ett komplicerat system, som är 
uppbyggt av fortplantningsorgan och hormonproducerande 
könskörtlar i mag-tarmkanalen.

Begrepp finns på nästa sida 

äggstock

äggledare
livmoder 
(uterus)

livmoderhals

livmoderkanal

livmodertappen

slida

befruktningen 
sker oftast
i äggledaren

follikel med äggcell

ollon

förhud

penis

sväll-
kroppar

sädesledare

urinblåsa
blygdben

urinledare (ureter)

bitestikel
testikel

pung

urinrör

prostata

ändtarm

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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Kroppens organsystem

Fortplantningen

BEGREPP FÖRKLARING

Gonader könskörtlar ....................................................................................................... s.146

Testikel manlig könskörtel ..........................................................................................s.147

Spermie manlig könscell .............................................................................................. s.148

Erektion stånd .....................................................................................................................s.147

Penis och pung mannens yttre könsorgan .........................................................................s.147

Testiklar, bitestiklar  
och sädesledare mannens inre könsorgan .................................................................s.147–148

Prostata en könskörtel .................................................................................................. s.149

Andogener manliga könshormoner ............................................................................. s.149

Testosteron ett manligt könshormon ........................................................................... s.149

Blygdläppar och klitoris kvinnans yttre könsorgan......................................................................... s.150

Slida, livmoder, ägg- 
stockar och äggledare kvinnans inre könsorgan ................................................................s.150–152

Östrogener kvinnliga könshormoner ........................................................................... s.152

Progesteron ett kvinnligt könshormon ......................................................................... s.152

Uterus livmodern ..........................................................................................................s.151

Ovarier äggstockar ...............................................................................................s.151–152

Äggcell kvinnlig könscell ...................................................................................s.151–152

Klimakterium den tid då en kvinna övergår till att inte  
 längre kunna få barn ................................................................................... s.152

Menstruationscykel tidsintervall mellan två menstruationsblödningar ............. s.152–153

Placenta moderkaka  ...................................................................................................... s.155

Embryo första delen av fosterutvecklingen  ............................................ s.155–156

(fortsättning från föregående sida)

Klicka på den här symbolen så  
kommer du tillbaka till översikten.
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