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Medicin 

Länk till uppgiften 

Länk till uppgiften 

Länk till uppgiften  



 
 

 

 Observera vilka medicinska termer, fackuttryck och förkortningar som 

används på arbetsplatsen. 

  Gör en lista över 10–15 vanliga termer och fackuttryck på arbetsplatsen. 

1. Används gemensamma termer och uttryck av alla på arbetsplatsen, eller 

förekommer det olika ord eller benämningar för samma sak? 

2. Pratar man med varandra inom den egna personalgruppen på ett särskilt 

sätt och med andra yrkesgrupper på ett annat? 

3. Hur pratar man när man rapporterar? Försöker man förenkla språket eller 

används mycket termer och fackuttryck? 

4. Hur anpassar man språket när man talar med brukare eller anhöriga? 

  



 
 

 

 Läs artikeln noggrant. 

 Markera ord och uttryck som du inte vet vad de betyder. Markera också om 

det är något innehåll i texten som du inte förstår vad det innebär. 

 Ta reda på vad de ord och det innehåll som du inte förstår betyder.   

 Gör en sammanfattning av artikeln. 

 Redovisa för gruppen eller klassen. 
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Namn: 
Poäng: 
Läs om celler, vävnader och organ i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att 
fler än ett alternativ kan vara rätt. 
 

1. Kroppens celler har varierande form, storlek och utseende på grund av att: 

a. De är olika gamla 

b. De har olika funktioner i kroppen 

c. De delar sig på olika sätt 

 

2. Vilket eller vilka påståendes stämmer om kroppens organ? 

a. De samarbetar i olika system för att utföra en viss uppgift 

b. De är uppbyggda av vävnader 

c. Exempel på organ är hjärta och njurar 

 

3. Vilken funktion har cellmembranet? 

a. Sköter cellens förbränning 

b. Avgränsar cytoplasman från vätskan utanför cellen 

c. Styr cellens delning 

 

4. Vätskan som finns inuti en cell kallas: 

a. Extracellulär vätska 

b. Signalsubstans 

c. Intracellulär vätska 

 

5.  Cellens funktioner styrs av: 

a. Mitokondrier 

b. Cellkärnan 

c. Cellmembranet 

 

6. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Normalt har en människa 23 kromosomer 

b. När en cell ska dela sig drar DNA-trådar ihop sig till kromosomer 

c. En kromosom innehåller gener 

  



 
 

 

7. Var sker förbränningen i cellen? 

a. I cellkärnan 

b. I mitokondrier 

c. I ribosomer 

 

8. Ribosomerna i en cell har till uppgift att: 

a. Ta hand om främmande ämnen 

b. Bilda energi 

c. Bygga ihop proteiner 

 

9. Vad innebär homeostas? 

a. Transporten av ämnen mellan celler 

b. Att kroppens inre miljö hålls i jämnvikt 

c. Kemiska signaler mellan celler 

 

10. Kroppens vävnader:  

a. består av celler som har likartat utseende och egenskaper 

b. består av de ytligaste cellerna i kroppen 

c. har funktioner som exempelvis att skydda och stödja olika delar av kroppen 

 

11. En exokrin körtel: 

a. Saknar utförsgångar 

b. Producerar olika typer av sekret 

c. Är exempelvis sköldkörteln 

 

12. Broskvävnad finns till exempel i: 

a. Underhuden 

b. Ytterörat 

c. Luftrören 

 

13. Vad stämmer om glatt muskulatur? 

a. Den finns bland annat i magsäckens vägg 

b. Den kan påverkas av viljan 

c. Den finns bland annat i armar och ben 

 

14. Vad stämmer om nervvävnad? 

a. Nervvävnad byggs upp av nervceller och stödjeceller  

b. Nervvävnad innehåller fibrer som gör den elastisk 

c. Den kan bilda svag elektrisk ström 

 

15. Kroppens flytande vävnad har olika uppgifter i kroppen, som till exempel: 

a. Att transportera ämnen 

b. Att skicka signaler i kroppen 

c. Att producera hormoner 

 



 
 

 

 

 
E. Eleven har 
grundläggande kunskaper 
om celler, vävnader och 
organ och kan översiktligt 
beskriva deras 
uppbyggnad. Eleven kan 
ge exempel på och 
förklara översiktligt hur 
celler, vävnader och 
organ fungerar. Eleven 
använder vanliga 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp med 
viss säkerhet. 

c. Eleven har goda 
kunskaper om celler, 
vävnader och organ 
och kan utförligt 
beskriva deras 
uppbyggnad. Eleven 
kan ge flera exempel 
på och förklara utförligt 
hur celler, vävnader 
och organ fungerar. 
Eleven använder 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp 
med viss säkerhet. 

A. Eleven har mycket goda 
kunskaper om celler, 
vävnader och organ och 
kan utförligt och nyanserat 
beskriva deras 
uppbyggnad. Eleven kan 
ge flera exempel på och 
förklara utförligt och 
nyanserat hur celler, 
vävnader och organ 
fungerar. Eleven kan även 
visa på olika samband. 
Eleven använder vanliga 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp med 
säkerhet. 

 
Länk till uppgiften 

 

Länk till uppgiften  



 
 

 

1. Rita en cell och skriv in namnen på cellens olika delar. 

2. Beskriv vilka funktioner cellens olika delar har. 

3. Vad är en vävnad, ett organ och ett organsystem? Beskriv och ge exempel. 

4. Celldelning är nödvändigt för att en organism ska kunna växa. Beskriv 

celldelning och redogör för de olika sätt som den kan ske på. 

5. Redogör för kroppens olika vävnader. 

  



 
 

 

 Vanlig celldelning – mitos 

 Reduktionsdelning – meios 

 DNA 

 Kromosomer 

 Homozygot och heterozygot 

 Dominant och recessivt 

 Anlag och egenskaper 

 Mutation 

  



 
 

 

Namn: 
Poäng: 
Läs om huden i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt. 
 

1. Huden har flera olika uppgifter som till exempel att: 

a. Skydda mot vätskeförlust 

b. Fungera som en barriär mot skadliga ämnen och mikroorganismer 

c. Fungera som ett förråd för olika mineraler 

2. Hornlagret är det yttersta lagret på: 

a. överhuden 

b. läderhuden 

c. underhuden 

3. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Hornlagret skyddar mot nötning 

b. Blodcirkulationen i överhuden medverkar till att kroppstemperaturen hålls 

normal 

c. Tjockleken på läderhuden kan variera mellan några millimeter och flera 

centimeter mellan olika personer 

4. Melanin är ett ämne som: 

a. Ger huden dess färg 

b. Innehåller reserver av fett och vatten 

c. Bildas i överhuden 

5. I läderhuden finns: 

a. Pigment 

b. Svettkörtlar 

c. Känselkroppar 

6. Underhuden har flera uppgifter, till exempel att: 

a. Göra huden elastisk 

b. Skydda mot kyla 

c. Skydda mot solens skadliga strålar 

  



 
 

 

7. Talgkörtlar: 

a. Kan ha sin mynning på hudens yta 

b. Innehåller ett sekret som motverkar tillväxt av bakterier 

c. Finns det flest av på armar och ben 

8. Bröstkörtlar påverkas av hormoner och effekten av det kan vara att: 

a. brösten blir ömma 

b. bröstkörtlarna bildar mjölk 

c. brösten ökar i storlek 

9. En nagel: 

a. Består av levande celler 

b. Skyddar fingrarnas och tårnas toppar 

c. Växer genom att celler i nagelroten delar sig 

10. Hårstrån växer ut från hårsäckar som finns i : 

a. Överhuden 

b. Läderhuden 

c. Underhuden 

  



 
 

 

Länk till uppgiften 
 

 Vad är UV-strålning? 

 Vad händer i huden när man solar? 

 Hur solar man säkert? 

 Hur fungerar en solskyddsfaktor? 

 Är alla människor lika känsliga för solens strålar? 

 Hur producerar kroppen D-vitamin? 

  



 
 

 

  



 
 

 

Namn: 
Poäng: 
Läs om nervsystemet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 
 

1. Nervceller kallas även för: 

a. Axon 

b. Neuron 

c. Dendriter 

2. Nervsystemet är anatomiskt uppdelat i: 

a. CNS och PNS 

b. Det somatiska och det autonoma nervsystemet 

c. Hjärna och ryggmärg 

3. Nervsystemet kan också indelas i efter hur det fungerar, i: 

a. Det centrala och det perifera nervsystemet 

b. Hjärna och ryggmärg 

c. Det somatiska och det autonoma nervsystemet 

4. Det utskott som leder impulsen ut från nervcellen kallas: 

a. Axon 

b. Dendrit 

c. Gliacell 

5. Myelin är: 

a. Ett annat namn för kontaktpunkten mellan nervceller 

b. Ett slags fett som ligger virat runt vissa nervcellsutskott 

c. Ett ämne som gör att nervimpulsen överförs på kemisk väg 

6. Kontaktpunkten mellan olika nervceller kallas för: 

a. Nervslut 

b. Impuls 

c. Synaps 

7. En transmittorsubstans: 

a. Kan stimulera överföringen av impulsen mellan två nervceller 

b. Kan hämma överföringen av impulsen mellan två nervceller 

c. Påverkar inte nervimpulsen 

8. Hjärnans grå substans utgörs av: 

a. Myelin 

b. Nervcellskroppar 

c. Axoner 

  



 
 

 

 

9. I vilken del av hjärnan bearbetas och tolkas information? 

a. I storhjärnan 

b. I hjärnstammen 

c. I lillhjärnan 

10. I vilken del av hjärnan styrs andning och kroppstemperatur? 

a. I storhjärnan 

b. I hjärnstammen 

c. I lillhjärnan 

11. I vilken del av hjärnan samordnas kroppens rörelser? 

a. I storhjärnan 

b. I hjärnstammen 

c. I lillhjärnan 

12. Syncentrum finns i hjärnans: 

a. Pannlob 

b. Hjässlob 

c. Nacklob 

13. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Hjärnan kan lagra energi om det uppkommer brist på syre och glukos 

b. Hjärnans arbete förbrukar cirka en femtedel av det blod som hjärtat pumpar ut 

i vila 

c. Hjärnan får sin blodförsörjning genom halspulsartärer  

14. Nervbanor mellan hjärnan och ryggmärgen korsar över till motsatt sida i: 

a. Hjärnbarken 

b. Förlängda märgen 

c. Lillhjärnan 

15. Hjärnan omges av tre hinnor. Den yttersta hinnan som ligger mot insidan av 

skallbenet, kallas: 

a. Den mjuka hjärnhinnan 

b. Spindelvävshinnan 

c. Den hårda hjärnhinnan 

16. Vätskan som finns runt och i det centrala nervsystemet kallas: 

a. Likvor 

b. Plasma 

c. Serum 

17. Vad kallas de vätskefyllda hålrum som finns i hjärnan? 

a. Subaraknoidalrum 

b. Ventriklar 

c. Centralrum 

  



 
 

 

 

18. I det perifera nervsystemet finns motoriska nerver. Deras funktion är att: 

a. Förmedla information mellan kroppen och hjärnans känselcentrum 

b. Samordna bland annat blodtryck och andning 

c. Förmedla information mellan kroppens muskler och hjärnan 

19. Det sympatiska nervsystemet aktiveras: 

a. När man vilar 

b. När man är stressad 

c. När man är rädd 

20. Exempel på somatiska reflexer är: 

a. Rörelser i tarmen 

b. Smärtreflexen 

c. Böj- och sträckreflex 

 

  



 
 

 

 
E. Eleven har 
grundläggande kunskaper 
om nervsystemet och kan 
översiktligt beskriva deras 
uppbyggnad. Eleven kan 
ge exempel på och 
förklara översiktligt hur 
nervsystemet fungerar. 
Eleven använder vanliga 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp med 
viss säkerhet. 

c. Eleven har goda 
kunskaper om 
nervsystemet och kan 
utförligt beskriva dess 
uppbyggnad. Eleven 
kan ge flera exempel 
på och förklara utförligt 
hur nervsystemet 
fungerar. Eleven 
använder anatomiska 
och fysiologiska 
begrepp med viss 
säkerhet. 

A. Eleven har mycket goda 
kunskaper om 
nervsystemet och kan 
utförligt och nyanserat 
beskriva dess 
uppbyggnad. Eleven kan 
ge flera exempel på och 
förklara utförligt och 
nyanserat hur 
nervsystemet fungerar. 
Eleven kan även visa på 
olika samband. Eleven 
använder vanliga 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp med 
säkerhet. 

 
Länk till uppgiften 

Länk till uppgiften 
  



 
 

 

1. Redogör för hur nervsystemet är uppbyggt. Beskriv både hur det är uppbyggt 

anatomiskt och efter hur det fungerar. 

 

2. Rita en nervcell och ange vad cellens olika delar kallas.  

 

3. Beskriv hur en nervimpuls fortleds och förklara vilket effekt transmittorsubstanser 

har. 

 

4. En skada i höger hjärnhalva medför ofta förlamning i kroppens vänstra sida. 

Förklara varför. 

 

5. Para ihop rätt begrepp och fyll i rätt bokstav i den tomma kolumnen. 

 

a. Hjärnbark  Nervcellskroppar 

b. Grå substans  Cerebrospinalvätska 

c. Transmittorsubstans  Samordnar balans 

och rörelse 

d. Likvor  Cortex 

e. Lillhjärnan  Kemisk budbärare 

 

6. Ryggbedövning kallas ofta felaktigt för ryggmärgsbedövning. Förklara varför det är 

fel att benämna det för ryggmärgsbedövning. 

 

7. Förklara sambandet mellan stress och autonoma nervsystemet. 

 

8. När man bränner sig på en het spisplatta reagerar man innan man medvetet hunnit 

känna att det gör ont. Förklara varför. 

 

9. Vid en stroke kan hjärnvävnad dö och nödvändiga funktioner försvinna, men det är 

inte säkert att det är för alltid. Förklara varför. 

 



 
 

 



 
 

 

  

http://www.forskning.se/se-hjarnan/


 
 

 

Namn: 
Poäng: 
Läs om sinnena i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt. 

1. Sinnesceller kan även kallas för: 

a. Adaptorer 

b. Receptorer 

c. Stimulatorer 

2. Vad innebär adaption? 

a. Att man reagerar olika för olika stimuli 

b. Att man ”vänjer sig” vid ett konstant stimuli som varar länge 

c. Att man bara reagerar på en viss typ av stimuli 

3. Var finns receptorer för lukt? 

a. I näshålans övre del 

b. I hjärnans luktcentrum 

c. I körtlar i armhålorna 

4. Förmågan att känna smak kan påverkas: 

a. Av förkylning 

b. Av muntorrhet 

c. Med åldern 

5. Undersökningen där en persons hörsel mäts kallas: 

a. Frekvensmätning 

b. Audiometri 

c. Tryckmätning 

6. I mellanörat finns: 

a. Båggångar 

b. Hammaren 

c. Stigbygeln 

7. Balansen fungerar som ett samarbete mellan olika delar. Vilka är de? 

a. Sinnesceller i muskler och leder 

b. Synen 

c. Lillhjärnan 

  



 
 

 

 

8. Vad kallas den hinna som ger ögat sin färg? 

a. Senhinna 

b. Hornhinna 

c. Regnbågshinna 

9. Pupillen kan ändra storlek. Den blir större när: 

a. Det är ljust 

b. Det är mörkt 

c. Man tittar på något på långt håll 

10. Receptorer som kallas tappar och stavar finns i: 

a. Linsen 

b. Näthinnan 

c. Glaskroppen 

11. Tryck- och beröringssinnet har receptorer i: 

a. Huden 

b. Inre organ 

c. Ryggmärgen 

12. Neurogen smärta kan uppkomma när: 

a. man bränner sig på ett finger 

b. en nerv skadats 

c. man ramlar och får ett skrubbsår  

  



 
 

 

Länk till uppgiften 
 

 Personal inom vård och omsorg arbetar främst med personer som drabbats 

av olika funktionsnedsättningar och sjukdomar. Varför är det ändå viktigt 

att personalen har kunskap om vad som händer i kroppen vid det normala 

åldrandet? 

 Ge exempel på åtgärder man kan göra för att underlätta för äldre som har 

åldersförändringar i smak- syn- och hörselsinnet. 

  



 
 

 

http://www.1177.se/Tema/Senior/Att-bli-aldre/Sa-aldras-kroppen/ 
 

 
  

http://www.1177.se/Tema/Senior/Att-bli-aldre/Sa-aldras-kroppen/


 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om det endokrina systemet Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än 
ett alternativ kan vara rätt. 
 

1. I vilken typ av körtlar finns hormonproducerande celler? 

a. Exokrina körtlar 

b. Endokrina körtlar 

c. Svettkörtlar 

2. Det endokrina systemet arbetar med så kallad återkoppling eller feed-backkontroll. 

Vad innebär det? 

a. Produktionen av ett hormon minskar om det finns lite av det i kroppen 

b. Produktionen av ett hormon ökar om det finns lite av det i kroppen 

c. Produktionen av ett hormon ökar om det finns mycket av det i kroppen 

3. Vilket eller vilka påståenden stämmer om hormonproducerande körtlar: 

a. De insöndrar hormoner till blodet 

b. De har en utförsgång 

c. De har ingen utförsgång 

4. Vilket eller vilket påstående stämmer om hormoner: 

a. Hormoner kan stimulera (öka) en process i kroppen 

b. Hormoner kan bromsa en process i kroppen 

c. Hormoner kan påverka ämnesomsättning och tillväxt 

5. I hypofysen bildas flera hormoner, bland annat: 

a. Androgener 

b. Tillväxthormon 

c. Antidiuretiskt hormon (ADH) 

6. Var bildas tyroideastimulerande hormon (TSH)? 

a. I sköldkörteln 

b. I hypofysen 

c. I bisköldkörtlarna 

7. Sköldkörtelns hormoner påverkar flera funktioner i kroppen, bland annat: 

a. Uppbyggnaden av skelettet 

b. Ämnesomsättningen 

c. Amningen 

8. En av kroppens hormonproducerande körtlar är beroende av att vi får i oss jod, det 

är: 

a. Hypofysen 

b. Bisköldkörtlarna 

c. Sköldkörteln 



 
 

 

9. Bisköldkörtlarnas hormon kallas: 

a. Parathormon 

b. Kortisol 

c. Progesteron 

10. Binjurebarken producerar flera hormoner, bland annat kortisol som..  

a. frisätts när kroppen behöver energi, till exempel vid stress 

b. har en inflammationshämmande effekt 

c. sänker glukoshalten i blodet 

11. Effekten av adrenalin och noradrenalin kan vara: 

a. Lägre blodtryck 

b. Ökad puls 

c. Ökad blodgenomströmning i musklerna 

12. Insulin bildas i bukspottkörteln. Halten av insulin i blodet: 

a. Minskar när man ätit en stor måltid 

b. Ökar när man ätit en stor måltid 

c. Minskar när man ätit mycket kolhydrater 

13. Bukspottkörteln har olika typer av hormonproducerande celler… 

a. Betaceller som bildar glukagon 

b. Alfaceller som bildar glukagon 

c. Betaceller som bildar insulin 

14. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. När blodsockret är högt ökar insöndringen av glukagon 

b. När blodsockret är lågt minskar insöndringen av glukagon 

c. När blodsockret är högt minskar insöndringen av glukagon 

15. Vilket könshormon påverkar rösten, kroppsbehåringen och muskeltillväxten? 

a. Östrogen 

b. Testosteron 

c. Progesteron 

 

  



 
 

 

Länk till uppgiften  
 

 Adrenalin 

 Insulin 

 Glukagon 

 Kortisol 

 Melatonin 

 Oxytocin 

 

 Var bildas hormonet? 

 Vilka funktioner i kroppen reglerar hormonet? 

 Vad händer vid obalans, om det bildas för mycket eller för lite av 

hormonet?  

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om skelettet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt. 

1. Skelettet har fler uppgifter än att fungera som kroppens stomme, till exempel att: 

a. Medverka i tillverkningen av blod 

b. Transportera ämnen i kroppen 

c. Vara ett förråd för mineraler 

2. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Osteoklaster bryter ner benvävnad 

b. Osteoblaster bryter ner benvävnad 

c. Skelettet är en död vävnad 

3. Vävnaden på benens yta kallas: 

a. Spongiös benvävnad 

b. Kompakt benvävnad 

c. Benmärg 

4. Runt benen finns benhinnan. Den… 

a. Är känslig för smärta 

b. Innehåller nerver och blodkärl 

c. Fungerar som ett förråd för mineraler 

5. Ett mineral som är viktigt för uppbyggnaden av vårt skelett är: 

a. Kalium 

b. Kalcium 

c. C-vitamin 

6. Äldre personer får ett skörare skelett. Orsaken till det kan vara att: 

a. De har fler osteoblaster i skelettet  

b. Nedbrytningen av skelettet går snabbare än uppbyggnaden 

c. De rör sig mindre 

7. Skelettet har olika typer av ben, till exempel: 

a. Rörben som finns i ryggraden 

b. Platta ben som skyddar inre organ 

c. Korta ben som finns i armarna och benen 

8. Skallen har flera ben, till exempel: 

a. Nackben 

b. Korsben 

c. Tinningben 

  



 
 

 

 

9. Mellan kotorna i ryggraden finns broskskivor, så kallade diskar. Deras uppgift är att: 

a. Hålla ryggraden helt rak 

b. Verka stötdämpande 

c. Bilda benmärg 

10. Den del av skelettet som skyddar hjärta och lungor kallas: 

a. Bäckenet 

b. Thorax 

c. symfysen 

11. I den övre extremiteten finns: 

a. Femur 

b. Tibia 

c. Radius 

12. Bäckenet är uppbyggt av: 

a. Korsbenet och två höftben 

b. Höftbenet och två korsben 

c. Symfysen och korsbenet 

13. I den nedre extremiteten finns: 

a. Femur 

b. Tibia 

c. Fotens ben 

14. Ledbanden i en led har till uppgift att: 

a. Smörja leden 

b. Motverka att leden böjs åt fel håll 

c. Ge näring till leden 

15. Knäleden är ett exempel på en: 

a. Kulled 

b. Gångjärnsled 

c. vridled 

 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om musklerna i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 
 

1. Skelettmuskulatur: 

a. kan inte påverkas av viljan 

b. arbetar långsamt 

c. är uppbyggd av muskelfibrer 

2. Diafragma är en muskel som har betydelse för: 

a. Andningen 

b. Tömningen av urinblåsan 

c. Tarmarnas rörelse 

3. Överarmen har två stora muskler: 

a. Biceps som sträcker armen och triceps som böjer armen 

b. Biceps som böjer armen och triceps som sträcker armen 

4. Kroppens största muskel är: 

a. Diafragma 

b. Lårmuskeln 

c. biceps 

5. Bäckenbotten bildas av flera muskler tillsammans och dess funktion är att: 

a. Medverka i andningen 

b. Hålla upp inre organ 

c. Avskilja brösthålan från bukhålan 

6. En motorisk enhet består av: 

a. En motorisk nervcell med tillhörande muskelceller 

b. En muskelcell och en nervcell 

c. Alla muskelceller i en muskel 

7. Mjölksyra bildas: 

a. Av överskottsenergi 

b. När en arbetande muskel inte får tillräckligt med syre bildas  

c. I den glatta muskulaturen 

8. Statiskt muskelarbete innebär att: 

a. En muskel arbetar i samma längd hela tiden 

b. Muskeln omväxlande dras samman och slappnar av 

c. Muskeln är avslappad 

  



 
 

 

 

9. Glatt muskulatur finns i: 

a. Hjärtat 

b. Tarmarna 

c. Urinblåsan 

10. Vilket eller vilka påstående stämmer: 

a. Glatt muskulatur styrs av viljan 

b. Aktiviteten i glatt muskulatur styrs av motoriska nerver 

c. Glatt muskulatur styr våra kroppsrörelser 

11. Hjärtats muskulatur: 

a. Kan påverkas av viljan 

b. Behöver ständig tillförsel av syre 

c. Arbetar mycket uthålligt 

 

  



 
 

 

Länk till uppgiften 
 

1. Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi. 

Men vilka kopplingar finns mellan musklerna och hjärnan? Ta reda på mer 

om hur fysisk aktivitet påverkar vårt psykiska välmående. 

 

2. Många som tränar och vill bygga muskler använder olika produkter med 

proteintillskott. Men hur är det egentligen, behöver man verkligen extra 

tillskott av protein när man tränar? Ta reda på mer hur det ligger till.  

 

3. Åldrandet innebär att muskelmassan i kroppen minskar. Genom 

regelbunden motion och träning kan man se till att behålla så mycket som 

möjligt av sin styrka och fysiska kapacitet. Men gäller det även när man 

blivit äldre? Ta reda på mer om vilken effekt träning har på äldre personer. 

 

4. Barn behöver röra på sig för att må bra och för att utvecklas. I skolan får 

barn lära sig vikten av att sitta stilla under lektionstid. På fritiden är det 

många barn som tillbringar mycket tid framför TV och dator. Ta reda på 

mer om hur barn påverkas av stillasittande och om hur mycket rörelse och 

motion som egentligen behövs för att barn ska må bra. 

 

  



 
 

 

http://www.1177.se/Tema/Senior/Livsstil/Att-halla-sig-i-form/ 
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Namn:  
Poäng:  
Läs om cirkulationen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 
 

1. Cirkulationssystemets uppgifter är att: 

a. Hålla kroppstemperaturen på en lämplig nivå 

b. Transportera näring och syre 

c. Transportera hormoner 

2. Hjärtat är uppbyggt av olika rum: 

a. Förmaken som pumpar ut blodet från hjärtat 

b. Kamrarna som pumpar ut blodet från hjärtat 

c. Förmaken som tar emot blodet till hjärtat 

3. Hjärtat är omslutet av en vätskefylld hjärtsäck, dess funktion är att: 

a. Göra så att hjärtat drar sig samman 

b.  Hindra blodet från att backa tillbaka 

c. Underlätta för hjärtat att röra sig 

4. Hjärtats vägg är normalt tjockast: 

a. I höger kammare 

b. I höger förmak 

c. I vänster kammare 

5. Vilket eller vilka påståenden stämmer om hjärtats klaffar? 

a. De hindrar blodet från att backa tillbaka i hjärtat 

b. De öppnas och stängs av blodflödet 

c. De sitter mellan höger och vänster kammare 

6. Aortaklaffen är ett exempel på en: 

a. Segelklaff 

b. Fickklaff 

c. AV-klaff 

7. Var startar hjärtats elektriska signal normalt? 

a. AV-knutan 

b. Sinusknutan 

c. Vänster förmak 

8. Hjärtats arbete delas in i två faser: 

a. Diastole – när hjärtat vilar mellan två slag och systole – när hjärtat dras 

samman 

b. Diastole – när hjärtat dras samman och systole – när hjärtat vilar mellan två 

slag 

c. Diastole- när hjärtat pumpar ut blod och systole – när hjärtat fylls med blod 

  



 
 

 

 

9. Hjärtats minutvolym innebär: 

a. Den mängd blod som hjärtat pumpar ut vid varje slag 

b. Den mängd blod som hjärtat pumpar ut varje minut 

c. Hjärtats slagvolym multiplicerat med antalet slag per minut 

10. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Vuxna har normalt högre puls än barn 

b. Vid feber får man lägre puls 

c. En vältränad person har lägre vilopuls 

11. Vid ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet: 

a. Sjunker pulsen 

b. Stiger pulsen 

c. Påverkas inte pulsen 

12. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Blodtrycket påverkas inte av fysisk aktivitet 

b. Ett för lågt blodtryck kan leda till att kroppens organ inte får tillräckligt med 

blod 

c. Ett för högt blodtryck kan leda till att belastningen på hjärtat blir för hög 

13. Hjärtmuskelns egen blodförsörjning sker via: 

a. Aorta 

b. Kranskärlen 

c. lungpulsådern  

14. I vilka blodkärl är blodtrycket högst? 

a. I artärer 

b. I vener 

c. I kapillärer 

15. Kroppens artärer: 

a. Transporterar blodet från kroppen tillbaka till hjärtat 

b. Delar upp sig i allt minde kärl som slutligen övergår i kapillärer 

c. Innehåller syrerikt blod 

16. Kroppens vener: 

a. Innehåller mörkt syrefattigt blod 

b. Finns bara i de ytligaste delarna av kroppen 

c. Transporterar blodet från hjärtat och ut i kroppen 

  



 
 

 

 

17. Blodet i venerna förhindras att backa tillbaka i armar och ben genom att: 

a. Blodtrycket är extra högt i venerna 

b. Det finns klaffar i venerna 

c. Venerna är extra tunna där 

18. Kroppens vener tömmer sig i hjärtat via: 

a. Övre och nedre hålvenen 

b. Aorta och lungpulsådern 

c. Portådern 

19. Utbytet av näring och syre mellan blodet och kroppens celler sker i: 

a. Artärer 

b. Vener 

c. Kapillärer 

20. Det stora kretsloppet eller systemkretsloppet leder blodet: 

a. Från höger kammare, ut i kroppen och tillbaka till vänster förmak 

b. Från vänster kammare, ut i kroppen och tillbaka till höger förmak 

c. Från höger kammare, till lungorna och tillbaka till vänster förmak 

  



 
 

 

 
E. Eleven har 
grundläggande kunskaper 
om hjärtat och 
blodomloppet och kan 
översiktligt beskriva deras 
uppbyggnad. Eleven kan 
ge exempel på och 
förklara översiktligt hur 
hjärtat och blodomloppet 
fungerar. Eleven 
använder vanliga 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp med 
viss säkerhet. 

c. Eleven har goda 
kunskaper om hjärtat 
och blodomloppet och 
kan utförligt beskriva 
deras uppbyggnad. 
Eleven kan ge flera 
exempel på och 
förklara utförligt hur 
hjärtat och 
blodomloppet fungerar. 
Eleven använder 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp 
med viss säkerhet. 

A. Eleven har mycket goda 
kunskaper om hjärtat och 
blodomloppet och kan 
utförligt och nyanserat 
beskriva deras 
uppbyggnad. Eleven kan 
ge flera exempel på och 
förklara utförligt och 
nyanserat hur hjärtat och 
blodomloppet fungerar. 
Eleven kan även visa på 
olika samband. Eleven 
använder vanliga 
anatomiska och 
fysiologiska begrepp med 
säkerhet. 

 
Länk till uppgiften 

  



 
 

 

1. Rita en översiktlig bild av ett hjärta och skriv in följande delar:  
 Höger förmak 

 Vänster förmak 

 Höger kammare 

 Vänster kammare 

 Aorta 

 Övre hålvenen 

 Nedre hålvenen 

 
2. Förklara varför hjärtats vägg är tjockare i vänster kammare än i höger. 

 
3. Beskriv hjärtats klaffar och förklara hur de fungerar. 

 
4. Redogör för hjärtats retledningssystem. 

 

5. Beskriv de olika faserna i hjärtats arbete. Använd begreppen diastole och systole i 

beskrivningen. 

 

6. Para ihop rätt begrepp och fyll i rätt bokstav i den tomma kolumnen. 

 

A Artär  Hjärtkontraktion 

B Puls  Vilofas 

C Sinusknuta  Stora kroppspulsådern 

D Diastole  Taktgivare 

E Aorta  Leder blod från hjärtat 

 

7. Redogör för de tre olika typerna av blodkärl som finns i kroppen. Ge också exempel 

på några av kroppens artärer och vener. 

 

8. Redogör för stora och lilla kretsloppet. 

 

9. Förklara sambandet mellan hjärtats slagvolym och minutvolym. 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om blodet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt 

1. Blodet har betydelse för: 

a. Immunförsvaret 

b. Transport av ämnen i kroppen 

c. Regleringen av kroppstemperaturen 

2. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Plasma består av vätska och blodceller som är lösta i den 

b. Det finns två huvudtyper av blodceller 

c. Plasma består till största delen av vatten 

3. De röda blodkropparna: 

a. Transporterar syre 

b. Angriper bakterier 

c. Bildas i benmärgen 

4. Hemoglobin är ett ämne som: 

a. Innehåller järn 

b. Kan binda syre 

c. Ger blodet dess röda färg 

5. Blodet i artärerna är ljusare än det i venerna. Vad beror det på? 

a. Det innehåller mer plasma 

b. Blodet blir ljusare när det är mättat med syre 

c. Det innehåller färre röda blodkroppar 

6. När röda blodkroppar bryts ner bildas en restprodukt. Vilken? 

a. Erytropoetin 

b. Hemoglobin 

c. Bilirubin 

7. Vita blodkroppar: 

a. Deltar i immunförsvaret 

b. Ökar i antal vid en inflammation 

c. Kan transportera syre 

  



 
 

 

8. Blodplättarna har betydelse för: 

a. Immunförsvaret 

b. Blodets förmåga att levra sig 

c. Att bekämpa parasiter 

9. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Vid en blodtransfusion är det viktigt att känna till vilken blodgrupp patienten 

har 

b. Före en blodtransfusion behöver man bara testa blodgrupp på den person som 

ska ta emot blodet 

c. Om man saknar antigen A och B i blodet tillhör man blodgrupp AB 

10. Vad innebär det att en person är Rh-positiv? 

a. Personen saknar antigen D på sina blodkroppar 

b. Personen har antigen D på sina blodkroppar 

c. Att han eller hon tillhör blodgrupp 0 

  



 
 

 

Länk till uppgiften 
 

 Ta reda på hur blodgivningens historia ser ut. När började man ge blod till 

människor? Hur gick de första försöken till?  

 Hur fungerar blodgrupper? Vem kan ge blod till vem? Vad händer om man 

får fel blodgrupp i en transfusion? Hur ärver man blodgrupper? 

 Hur blir man blodgivare? Vilka regler finns kring blodgivning? 

 Hur går blodgivning och blodtransfusion till? 

 Vad innebär plasmagivning och trombocytgivning? 

  



 
 

 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Blodgivning/ 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/index-
se.html 

 

  

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Blodgivning/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/index-se.html
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/index-se.html


 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om det lymfatiska systemet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler 
än ett alternativ kan vara rätt 

1. Det lymfatiska systemet har flera uppgifter, bland annat att: 

a. Transportera syre 

b. Ta hand om överskottsvätska i kroppen 

c. Delta i immunförsvaret 

2. Lymfvätska: 

a. Är en överskottsvätska som läcker ut från kapillärerna 

b. Transporteras tillbaka till blodet i lymfkärl 

c. Transporteras i blodkärlen 

3. Lymfkärlen mynnar i: 

a. Vener på halsen 

b. Hjärtat 

c. Hålvenen 

4. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Lymfkörtlar finns endast i armhålor och ljumskar 

b. I lymfkörtlarna bildas röda blodkroppar 

c.  I lymfkörtlarna finns lymfocyter och celler som bildar antikroppar 

5. Kroppen har olika lymfatiska organ. Exempel på det är: 

a. Mjälten 

b. Bukspottkörteln 

c. Brässen 

 

 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om andningen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 

1. Var i kroppen sker gasutbyte? 

a. mellan lungorna och blodet 

b. mellan munhålan och luftstrupen 

c. mellan blodet och cellerna 

2. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. De övre luftvägarna består av näsan och munnen 

b. De nedre luftvägarna består av struphuvud, luftstrupe och luftrör 

c. De övre luftvägarna består av näsa, svalg och luftstrupe 

3. När man andas genom näsan: 

a. Blir luften uppvärmd och fuktad  

b. Passerar luften snabbare 

4. Struphuvudet förbinder: 

a. Luftstrupen och luftrören 

b. Svalget och luftstrupen 

c. Munhålan och svalget 

5. Av vilken anledning pressas struplocket ner när vi sväljer? 

a. Det gör att luften passerar snabbare 

b. Då renas luften bättre 

c. Det förhindrar att mat och dryck hamnar i luftstrupen 

6. Vilken uppgift har flimmerhåren i luftstrupen? 

a. De hjälper till att transportera slem ner i luftrören 

b. De hjälper till att transportera slem upp mot svalget 

c. De hjälper till att hålla luftstrupen utspänd 

7. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Luftrören har två huvudgrenar 

b. Luftrören innehåller brosk 

c. Luftrörens minsta förgreningar mynnar i luftstrupen 

8. Alveolernas sammanlagda yta är mycket stor. Vilken är anledningen till det? 

a. För att luften ska komma snabbare ner i lungorna 

b. För att utbytet av gas ska bli så stort som möjligt 

c. För att lungorna ska hållas utspända 

9. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Höger lunga har tre lober 

b. Vänster lunga har tre lober 

c. Höger lunga har två lober 



 
 

 

10. Vilken struktur beskrivs så här: Består av två skikt med vätska mellan och gör så att 

lungorna glider lätt när de rör sig 

a. Bröstkorgen 

b. Lungsäcken 

c. Diafragman 

11. Vad händer när man andas in? 

a. Revbenen lyfts och mellangärdet sänks 

b. Mellangärdet pressas uppåt 

c. Volymen i brösthålan ökar 

12. Hur många gånger andas man normalt i vila? 

a. Cirka 25–30 andetag/minut 

b. Cirka 12–16 andetag/minut 

c. Cirka 5–8 andetag/minut   

13. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Andningen styrs av andningscentrum i förlängda märgen 

b. Andningen går inte att påverka med viljan 

c. Hyperventilation innebär att man andas ut för mycket koldioxid 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om matspjälkningen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 

1. Vad innebär begreppet metabolism? 

a. de processer där näringsämnen tas upp, bryts ner i kroppen och omsätts till 

energi  

b. ämnesomsättning 

c. att maten bearbetas mekaniskt 

2. Vad innebär det att maten spjälkas? 

a. Att den blandas med saliv 

b. Att den bryts ner i mindre beståndsdelar 

c. Att den tas upp av kroppen 

3. Vissa näringsämnen är essentiella vilket innebär att de: 

a. Är livsnödvändiga 

b. Tas upp snabbare i kroppen 

c. Inte kan tas upp av kroppen 

4. Basalmetabolism är det samma som: 

a. Kroppens behov av näringsämnen vid hårt arbete 

b.  Den energi som behövs till själva matsmältningen 

c. Den energi som kroppen behöver i vila 

5. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Äldre personer har högre basalmetabolism 

b. Äldre personer har ett lägre behov av näringsämnen 

c. En persons basalmetabolism beror på bland annat vikt, ålder och kön 

6. Vilka delar av mag-tarmkanalen sköter den mekaniska bearbetningen av maten? 

a. Tänder och tunga 

b. Glatt muskulatur i magens och tarmens väggar 

c. Bukspottkörteln 

7. Kemisk nedbrytningen av maten innebär att: 

a. maten trycks framåt i magen och tarmen 

b. näringsämnen bryts ner i mindre beståndsdelar med hjälp av enzymer 

c. maten tuggas sönder i mindre beståndsdelar  

8. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Sympatiska nerver bromsar aktiviteten i magen och tarmen 

b. Parasympatiska nerver bromsar aktiviteten i magen och tarmen 

c. Matspjälkningen fungerar sämre när man vilar 

  



 
 

 

 

9. Bukhinnan är en hinna som täcker: 

a. Hela mag-tarmkanalens insida 

b. Organen i buken och bukhålan 

c. Insidan av tjocktarmen 

10. Mag-tarmkanalens rörelse som hjälper innehållet i magen framåt kallas: 

a. Absorption 

b. Sympatisk aktivitet 

c. Peristaltik 

11. Ökad aktivitet i sympatiska nerver leder till att: 

a. man blir torr i munnen 

b. produktionen av saliv ökar 

c. produktionen av saliv minskar 

12. Sväljningen sker i flera delar som till exempel att: 

a. Öppningen mellan näshålan och svalget öppnas 

b. Struplocket fälls ner över luftvägarna 

c. Öppningen mellan näshålan och svalget stängs 

13. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Den övre magmunnen förhindrar att magsäcksinnehåll kommer ner i tarmen 

b. Den övre magmunnen förhindrar att magsäcksinnehåll kommer upp i 

matstrupen  

c. Den övre magmunnen kallas också pylorus 

14. Magsaften i magsäcken innehåller saltsyra och det leder till att: 

a. Innehållet i magsäcken blir surt 

b. B-vitamin kan tas upp av tunntarmen 

c. Innehållet i magsäcken blir fastare 

15. Hur lång tid tar det normalt efter en måltid innan magsäcken är tömd? 

a. Cirka ett dygn 

b. Cirka 4 timmar 

c. Cirka 30 minuter 

16. Bukspottkörteln har två delar: 

a. En endokrin del som producerar hormoner och en exokrin del som producerar 

bukspott 

b. En endokrin del som producerar bukspott och en exokrin del som producerar 

hormoner 

17. Levern har flera viktiga funktioner i kroppen, till exempel att: 

a. Lagra näringsämnen 

b. Ta hand om giftiga ämnen och läkemedel 

c. Producera galla 

  



 
 

 

 

18. Var sker framför allt absorptionen av näringsämnen till blodet? 

a. I blindtarmen 

b. I tjocktarmen 

c. I tunntarmen 

19. Anledningen till att tunntarmens vägg är formad i små veck är att: 

a. Ytan som ska ta upp näringsämnen blir så stor som möjligt 

b. Att transporten i tarmen ska gå så fort som möjligt 

c. Inte något vatten ska tas upp av tarmen 

20. I tjocktarmen finns ett stort antal bakterier och deras uppgift är till exempel att: 

a. Vara en del av immunförsvaret 

b. Bilda vitamin K 

c. Ta upp näringsämnen 

  



 
 

 

 

Länk till uppgiften 

 Varför behöver vi protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler? 

 Hur ska man äta för att få i sig alla näringsämnen som kroppen behöver? 

 Hur mycket protein är lagom? 

 Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater? 

 Vad är nyttigt och onyttigt fett? 

 Varför behöver vi fibrer? 

 Hur mycket energi behöver en vuxen person? 

 Vad innebär de Nordiska Näringsrekommendationerna? 

 



 
 

 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om njurarna och urinvägarna i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler 
än ett alternativ kan vara rätt. 

1. Njurarna har flera uppgifter i kroppen, bland annat att: 

a. Reglera volymen av vätska  

b. Producera ett hormon som stimulerar bildningen av röda blodkroppar 

c. Producera ett hormon som sänker mängden glukos i blodet 

2. För att njurarna ska fungera på ett bra sätt krävs att: 

a. Man inte dricker för mycket 

b. Blodtrycket är tillräckligt högt 

c. Stora mängder blod strömmar genom dem  

3. Blodet leds in i njurarna via: 

a. Njurvener 

b. Njurartärer 

c. Nefron 

4. Vad kallas den första delen av urinvägarna? 

a. Njurmärg 

b. Njurbark 

c. Njurbäcken 

5. Vilket eller vilka påstående stämmer? 

a. Ett nefron är uppbyggt av glomerulus och tubulus 

b. Ett glomerulus är uppbyggt av nefron och tubulus 

c. Nefron är njurens minsta fungerande enhet 

6. Vad är primärurin? 

a. Den urin man kissar ut först 

b. Vätskan som bildas när blodet filtreras i njurarna 

c. Den urin man kissar på morgonen 

7. Vad innehåller inte urinen hos en frisk person? 

a. Glukos 

b. Avfallsämnen 

c. Salter 

8. Hur mycket rymmer urinblåsan normalt? 

a. Cirka 400–500 ml 

b. Cirka 40–50 ml 

c. Cirka 1000 ml 

  



 
 

 

9. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Mäns och kvinnors urinrör är ungefär lika långa 

b. Kvinnors urinrör är längre än mäns 

c. Mäns urinrör är längre än kvinnors 

10. Blåstömningen styrs av: 

a. Endast medvetna nervimpulser 

b. Endast omedvetna nervimpulser 

c. Både medvetna och omedvetna nervimpulser 

 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om fortplantningen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 

1. Till mannens yttre könsorgan räknas: 

a. Pungen och penis 

b. Pungen och testiklarna 

c. Testiklar och bitestiklar 

2. Var sker produktionen av manliga könsceller? 

a. I bitestiklarna 

b. I testiklarna 

c. I sädesledarna 

1. Vilken funktion har prostatakörteln? 

a. Att bilda testosteron 

b. Att bilda en vätska som vid sädesuttömningen blandas med spermierna 

c. Att reglera sexualdriften 

2. Vilka effekter har det manliga könshormonet testosteron? 

a. Styr utvecklingen av skäggväxt och manliga kroppsformer 

b. Stimulerar tillväxten av muskulatur 

c. Påverkar uppbyggnaden av skelettet 

3. Till de kvinnliga inre könsorganen räknas: 

a. Blygdläppar 

b. Livmoder 

c. Äggstockar 

4. Var bildas de kvinnliga könscellerna? 

a. I livmodern 

b. I äggstockarna 

c. I äggledarna 

5. Vilka är de kvinnliga könshormonerna? 

a. Östrogen 

b. Prolaktin 

c. Progesteron 

6. Ägglossning innebär att: 

a. äggceller lossnar från äggstocken 

b. slemhinnan i livmodern växer 

c. äggcellen befruktas 

  



 
 

 

 

7. Normal sker befruktningen i: 

a. Äggstocken 

b. Livmodern 

c. Äggledaren 

8. Vad är en menscykel? 

a. Den tid när en kvinna kan bli gravid 

b. Tiden från första dagen i en mens till första dagen i nästa mens och vanligen 

runt 28 dagar 

c. Tiden från ägglossning till mensens första dag och vanligen cirka 14 dagar 

9. Under vilken period är chansen störst att ett ägg blir befruktat? 

a. Vid ägglossningen och cirka ett dygn efter ägglossning 

b. Direkt före menstruationen 

c. Direkt efter menstruationen 

10. Vilken funktion har moderkakan? 

a. Den förbinder fostrets och mammans blodcirkulation   

b. Moderkakan fungerar som fostrets lungor, njurar och mag-tarmkanal 

c. Moderkakan styr utvecklingen av anlag till kroppens olika organ 

11. En normal graviditet varar i cirka: 

a. 40 veckor 

b. 30 veckor 

c. 45 veckor 

12. En förlossning kan delas in i tre skeden. Det skede där livmoderhalsen är helt öppen 

och mamman krystar fram barnet kallas: 

a. Utdrivningsskedet 

b. Efterbördsskedet 

c. öppningsskedet 

 
  



 
 

 

Länk till uppgiften 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

http://www.1177.se/Tema/Senior/ 

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Sidor/default.aspx 

http://www.umo.se/kroppen/puberteten/ 

http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Barn-och-
unga-13-18-ar/Barnets-utveckling-13-18-ar/ 

https://www.bris.se/?pageID=599 

http://www.rikshandboken-
bhv.se/Kategori/Barnh%C3%A4lsov%C3%A5rdsprogrammet 

 

http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/ 

Zamore, M & Fröjdh, M. (2015). Vi Föräldrars stora bok om barn: 

graviditet, förlossning, föräldraskap, barn 0–6 år. Bonnier Fakta. 

Juul, J. (2012). Men fatta då! tonåringar i familjen. Bonnier Fakta. 

Ernsth Bravell, M. (red.) (2013). Äldre och åldrande – grundbok i 

gerontologi. Gleerups. 

 
  

http://www.1177.se/Tema/Senior/
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Sidor/default.aspx
http://www.umo.se/kroppen/puberteten/
http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Barn-och-unga-13-18-ar/Barnets-utveckling-13-18-ar/
http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Barn-och-unga-13-18-ar/Barnets-utveckling-13-18-ar/
https://www.bris.se/?pageID=599
http://www.rikshandboken-bhv.se/Kategori/Barnh%C3%A4lsov%C3%A5rdsprogrammet
http://www.rikshandboken-bhv.se/Kategori/Barnh%C3%A4lsov%C3%A5rdsprogrammet
http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/


 
 

 

Sjukdomslära  

Länk till uppgiften 

Länk till uppgiften 

 



 
 

 

Länk till uppgiften 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodpropp-i-benet/ 
 

 

 Vem är det som ska läsa texten?  

 Framgår det av texten vem den vänder sig till?  

 Är språket anpassat så att mottagarna ska förstå?  

 Är informationen anpassad till läsarens behov och förkunskaper? 

 Är fackspråket i texten tydligt eller onödigt komplicerat? 

 Behövs de termer och begrepp som finns i texten? 

 Finns det onödigt komplicerade termer och begrepp i texten?  

 Behöver termer och begrepp förklaras ytterligare? 

 

  

https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/venos_tromboembolism_och_medel_mot_trombos.html
https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/venos_tromboembolism_och_medel_mot_trombos.html
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodpropp-i-benet/


 
 

 

Fyll i orden som saknas: 
 
Sjukdomslära eller …………….. är vetenskapen om sjukdomars orsak och utveckling.  
När läkaren ska fastställa vilken sjukdom det rör sig om måste han eller hon undersöka vilka 
…………….. patienten har. Det kan till exempel vara hosta, smärta eller illamående.  
Läkaren gör en utredning för att kunna ställa rätt ………….. Det är viktigt för att 
behandlingen ska bli rätt.  
Det första steget i en utredning brukar vara att läkaren ställer frågor om patientens 
sjukhistoria. Det kallas att läkaren tar en………………….  
Läkaren undersöker patientens kropp för att titta, känna och lyssna efter olika förändringar 
eller tecken på sjukdom. Det kallas för att läkaren gör en………………undersökning.  
I undersökningen kan läkaren känna med sina händer, efter till exempel utslag eller 
svullnader. Det  kallas för att han eller hon gör en…………………………  
……………………….betyder att läkaren tittar på kroppen efter olika förändringar.  
När man lyssnar med ett stetoskop gör man en………………………….  
Vid ………………………knackar läkaren med sina fingrar på bröstkorgen eller buken. 
En sjukdom kan komma snabbt och vara en kortare tid. Den är då……………..  
En sjukdom kan också vara ……………… och är då långvarig och livslång. 
När man behandlar en sjukdom kan man göra det med olika mediciner. Då är behandlingen 
…………………  
När man opererar på grund av en sjukdom eller ett tillstånd är 
behandlingen……………………  
En ………….behandling botar patienten från sjukdom.  
En ……………….behandling inriktas inte på att bota utan istället på att lindra olika symtom.  
Att patienten drabbas av andra problem på grund av sin sjukdom kallas………………………. 
Det kan till exempel vara att patienten får lunginflammation efter att ha behövt ligga till sängs 
under en tid på grund av sjukdom. 
Inom medicinen använder man ordet…………….. för att visa vilket förlopp man väntar sig av 
en sjukdom. Det kan säga något om chansen att bli frisk eller risken att dö av en sjukdom. 

  



 
 

 

 Vad innebär datortomografi? 

 Vad kan undersökas med datortomografi?  

 Vilka förberedelser behövs? 

 Hur går undersökningen till? 

 Vad innebär magnetresonanstomografi? 

 Vad kan undersökas med magnetkamera? 

 Vilka förberedelser behövs? 

 Hur går undersökningen till? 

 Vad innebär ultraljudsundersökning? 

 Vad kan undersökas med ultraljud? 

 Vilka förberedelser behövs? 

 Hur går undersökningen till? 

 Vad innebär röntgenundersökning? 

 Vad kan undersökas med röntgen? 

 Vilka förberedelser behövs? 

 Hur går undersökningen till? 



 
 

 

 

  



 
 

 

Länk till uppgiften 
 

  



 
 

 

http://www.1177.se/Tema/Cancer/personliga_erfarenheter/ 

 

  

http://www.1177.se/Tema/Cancer/personliga_erfarenheter/


 
 

 

 

Länk till uppgiften  
  



 
 

 

 

 Vad beror sjukdomen på? 

 Vilka är symtomen? 

 Hur ställer man diagnos? 

 Hur kan man behandla? 

 Redogör för forskning kring sjukdomen. 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

Länk till uppgiften allergier 
Länk till uppgiften allergi och överkänslighet mot livsmedel 
 

 

  



 
 

 

 Vad innebär laktosintolerans? 

 Vad innebär mjölkproteinallergi? 

 Vad innebär glutenintolerans? 

 Vad innebär spannmålsallergi? 

 Vilka är symtomen vid dessa allergier och intoleranser? 

 Hur utreder man dessa allergier och intoleranser? 

 Hur kan man behandla och förebygga symtom? 

 Ge exempel på mat som är lämplig för en person med dessa allergier och 

intoleranser. 

  



 
 

 

 



 
 

 

Hedlin, G & Larsson. K. (Red.) (2009) Allergi och astma. Stockholm; 

Studentlitteratur  



 
 

 

Länk till uppgift; information om diabetes 
Länk till uppgift; tre patientfall 
Länk till kunskapskontroll 

  



 
 

 

Läs Mattias berättelse: 
Jag heter Mattias och är 17 år. Jag går sista året på gymnasiets 
idrottsprogram och jag bor med mina föräldrar och min lillasyster. Jag har 
känt mig trött och ur gängorna den senaste tiden och min mamma tog därför 
med mig till vårdcentralen. Hon sa att jag gått ner mycket i vikt och att jag den 
senaste tiden blivit så trött och irriterad. På vårdcentralen togs blodprover och 
när läkaren fått svaret på dem blev jag skickad till sjukhuset. Där talade en 
annan läkare om för min mamma och mig att jag fått diabetes. Jag har fått 
information av både läkare och sjuksköterskor, men jag känner mig ändå 
förvirrad och jag har fullt av frågor som snurrar i huvudet. Jag måste ta 
sprutor varje dag och jag avskyr det. Hur ska livet bli egentligen? Jag är van 
att kunna ta dagen som den kommer, hänga med kompisar, eller träna när 
jag själv vill. Jag mår verkligen inget vidare. 

 Vad är diabetes typ 1 egentligen? 

 Varför får man diabetes? Har jag gjort något som gör att just jag fått 

diabetes typ 1? 

 Kan jag fortsätta att leva som förut? 

 Kan jag fortsätta att träna lika mycket som förut? 

 Vad ska jag äta för mat? 

 Hur ofta ska jag kontrollera mitt blodsocker? 

 Vad kan hända om jag får för högt eller för lågt blodsocker? 

 Hur känns det att få en känning? 

 Hur ska jag veta hur mycket insulin jag ska ta? 

 Hur ska jag göra när jag tar insulinet? 

 Hur fungerar en insulinpump? 

 Jag håller på att ta körkort, kan jag fortsätta med det? 

  



 
 

 

Läs fallbeskrivningarna och svara på frågorna:

Kalle är en 72-årig man som har daglig tillsyn av hemtjänsten. Han får besök 
på morgonen och då brukar hemtjänstpersonalen hjälpa honom att kontrollera 
sitt blodsocker och att ordna med frukosten. Kalle har diabetes. För några 
månader sedan har han börjat medicinera med insulin istället för tabletter. 
Kalle vill sköta insulin och mediciner själv så länge han kan.  Mitt på dagen 
ordnar han själv med sin lunch, och middag får han färdiglagad från 
kommunen. En kväll när hemtjänstpersonalen kommer till Kalle för att titta till 
honom, är han inte sig lik. Han är orolig och arg och verkar förvirrad när 
personalen försöker prata med honom. Personalen ser också att han är 
skakig och kallsvettig. I köket står middagen orörd och på köksbordet ligger 
insulinpennor. Där står också några urdruckna ölburkar.  
 
Frågor: 

 Vad tror du att orsaken är till förändringarna i Kalles hälsotillstånd? 

Motivera varför. 

 Vilka åtgärder bör man vidta? 

 Vad händer i kroppen om man medicinerar med insulin och samtidigt 

dricker alkohol? 

Alina är en 80-årig dam som bor på ett särskilt boende för personer med 
demenssjukdom. Förutom Alzheimers sjukdom har Alina en insulinbehandlad 
diabetes. För övrigt är Alina pigg och hon tycker om att hjälpa till i köket med 
olika sysslor. Hon tycker också mycket om att vara ute och promenera. För 
några dagar sedan insjuknade flera av vårdtagarna på boendet i förkylning 
med hosta och feber. Alina har också blivit sjuk och fått hög feber. Hon orkar 
inte längre vara uppe utan ligger till sängs. Hon äter dåligt och därför har man 
minskat på hennes insulindoser. När personalen kommer för att ge henne att 
dricka, märker de att hon är slö och luktar aceton ur munnen. Personalen 
kontrollerar ett blodsocker. 
 
Frågor: 

 Vad tror du orsaken är till förändringarna i Alinas hälsotillstånd? Motivera 

varför. 

 Hur påverkas blodsocker och insulinbehandling av infektion och feber? 

 Vilka medicinska åtgärder tror du behövs? 



 
 

 

Emma är år åtta år och går i andra klass. Hon är en pigg tjej som gillar att vara 
ute och leka med sina kompisar. På fritiden brukar hon och hennes syster 
vara i stallet och sköta om sin häst. Den senaste tiden har Emmas mamma 
tyckt att Emma varit trött och hängig. Hon har också gått ner något kilo i vikt 
och har börjat gå upp om nätterna för att kissa. I vanliga fall sover hon gott 
hela nätterna.  Emma är också törstigare än vanligt och dricker mycket. 
Emmas mamma tar med henne till vårdcentralen där man upptäcker att 
Emmas blodsocker är för högt.  
 
Frågor: 

 Vad tror du är orsaken till Emmas symtom? Motivera varför. 

 Förklara hur symtom som trötthet, törst, ökade urinmängder och 

viktnedgång uppkommer vid diabetes typ 1. Vad händer i kroppen? 

 Vilken behandling kan bli aktuell för Emma?  



 
 

 

1. Hur uppstår diabetes typ 1 och 2? Beskriv vad som händer i kroppen. 

2. Beskriv vilka ytterligare symtom som kan förekomma vid diabetes typ 1  

och 2? 

3. Hur ställer man diagnos vid misstanke om diabetes?  

4. Vilken behandling kan bli aktuell för Albin och Lisen? 

5. Redogör för vilka faktorer som kan öka risken att drabbas av diabetes typ 2. 

6. Redogör för komplikationer som kan uppstå vid diabetes.  

 

E. Eleven beskriver översiktligt 
orsak och symtom vid 
diabetes. Eleven ger några 
exempel på undersökningar 
och behandlingar som är 
relevanta.  

C. Eleven beskriver utförligt orsak och 
symtom vid diabetes. Eleven ger flera 
exempel på undersökningar och 
behandlingar som är relevanta. Eleven 
kan också förklara varför dessa 
undersökningar och behandlingar 
används.  

A. Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat orsak och 
symtom vid diabetes. 
Eleven ger flera exempel 
på undersökningar och 
behandlingar som är 
relevanta.  Eleven kan 
också utförligt förklara 
varför dessa 
undersökningar och 
behandlingar används. 

E. Eleven använder med viss 
säkerhet enkel medicinsk 
terminologi. 

C. Eleven använder med viss säkerhet 
medicinsk terminologi. 

A. Eleven använder med 
säkerhet medicinsk 
terminologi. 

E. Eleven förklarar översiktligt 
några samband mellan 
människa, miljö, livsstil och 
sjukdom. 

c. Eleven förklarar utförligt flera 
samband mellan människa, miljö, livsstil 
och sjukdom. 

A. Eleven förklarar 
utförligt och nyanserat 
flera samband mellan 
människa, miljö, livsstil 
och sjukdom. 



 
 

 

 



 
 

 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrnin
gnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html 

  

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
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E. Eleven beskriver 
översiktligt hjärt- och 
kärlsjukdomar och 
sjukdomarnas symtom. 
Eleven ger några exempel på 
undersökningsmetoder och 
behandlingar som är 
relevanta.  

C. Eleven beskriver utförligt 
hjärt- och kärlsjukdomar och 
sjukdomarnas symtom. Eleven 
ger flera exempel på 
undersökningsmetoder och 
behandlingar som är relevanta. 
Eleven kan också förklara varför 
dessa undersökningsmetoder 
och behandlingar används.  

A. Eleven beskriver utförligt och 
nyanserat hjärt- och 
kärlsjukdomar och sjukdomarnas 
symtom. Eleven ger flera exempel 
på undersökningsmetoder och 
behandlingar som är relevanta.  
Eleven kan också utförligt förklara 
varför dessa 
undersökningsmetoder och 
behandlingar används. 

E. Eleven använder med viss 
säkerhet enkel medicinsk 
terminologi. 

C. Eleven använder med viss 
säkerhet medicinsk terminologi. 

A. Eleven använder med säkerhet 
medicinsk terminologi. 

E. Eleven förklarar 
översiktligt några samband 
mellan människa, miljö, 
livsstil och sjukdom 

C. Eleven förklarar utförligt flera 
samband mellan människa, 
miljö, livsstil och sjukdom 

A. Eleven förklarar utförligt och 
nyanserat flera samband mellan 
människa, miljö, livsstil och 
sjukdom. 

 
  



 
 

 

 Ge exempel på faktorer som kan minska risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom. 

 När forskare har undersökt matvanornas betydelse för risken för att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom ser man tydliga samband. Ge exempel på 

faktorer när det gäller våra matvanor som har betydelse för risken att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. 

 Hur påverkas blodfetterna av det vi äter? Varför behöver vi fett och vilket 

fett bör vi äta?  

 Ett exempel som i forskning visat sig sänka blodtrycket är den så kallade 

DASH-kosten. Vad innebär det? 

 I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen, men för 

mycket salt i maten kan öka blodtrycket och ett förhöjt blodtryck ökar 

risken för hjärtsjukdomar och stroke. Ta reda på mer om vilka effekter salt 

har på hälsan. Hur mycket salt bör man äta? 

  



 
 

 

Sten, 56 år är anställd som verkmästare på ett bilföretag. Han lever 
tillsammans med sin hustru. De är bosatta i en lägenhet i en medelstor stad.  
Sten trivs mycket bra med sitt arbete. Han har under trettio år i firman fått 
uppleva både goda och dåliga tider. Under semestrar och ledigheter tycker 
Sten och hans hustru om att resa med sin husbil. Det blir både kortare turer i 
Sverige och även längre resor i Europa. 
Sten röker. Han är medveten om riskerna med tobak men har ännu inte gjort 
något allvarligt försök att sluta att röka. Sten är också något överviktig. På 
läkarkontroll har han fått besked om att han har ett förhöjt blodtryck och han 
har fått en medicin mot detta. Sedan Sten fyllde femtio har han besvärats av 
lätta bröstsmärtor av kärlkrampstyp, framförallt när det är kallt ute. Hans 
besvär med bröstsmärtor har ökat under det senaste halvåret. När Sten går 
lite snabbare får han ont i bröstet, men några minuter efter att han tagit 
Nitroglycerin försvinner smärtan.  
.Men  för sex dagar sedan drabbades han av en hjärtinfarkt och vårdas nu på 
en hjärtavdelning De svåra bröstsmärtorna har släppt men speciellt om 
kvällarna känner Sten en molvärk i hjärttrakten. När han ska försöka sova 
kommer många oroliga tankar och bekymmer. Sten vet inte om han kan 
fortsätta sitt arbete på företaget och han funderar över om han någonsin 
kommer att kunna ge sig ut att resa igen. 

1. I fallet med Sten beskrivs tre olika hjärt- och kärlsjukdomar; hypertoni, 

angina pectoris och hjärtinfarkt. Förklara fysiologin bakom dessa sjukdomar 

(vad som händer i kroppen). 

2. Redogör för symtomen vid hypertoni, angina pectoris och hjärtinfarkt. 

3. Symtomen vid angina pectoris och hjärtinfarkt liknar varandra. Patienten 

kan till exempel ha bröstsmärtor och andnöd vid båda sjukdomarna. Ge 

exempel på undersökningar som görs för att för att kunna ställa rätt 

diagnos.  

4. Redogör för olika behandlingar som kan bli aktuella vid hypertoni, angina 

pectoris och hjärtinfarkt.  

5. Det finns vissa faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Ge 

exempel på och redogör för dessa faktorer. 
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Tilda 
Du arbetar som undersköterska på en vårdcentral och tar emot Tilda 7 år som 
kommer till vårdcentralen med sin pappa. Tilda har sovit över hos en 
klasskompis och på morgonen fått svårt att andas. Tildas klasskompis har två 
katter som husdjur. Tilda är frisk sedan tidigare, men när hon var liten hade 
hon besvär av böjveckseksem. Läkaren undersöker Tilda och hon har hög 
puls på 100 slag/minut, hennes blodtryck är också förhöjt. Det väser och piper 
i luftrören när Tilda andas och hon andas 24 andetag/minut. Hon är ledsen 
och orolig, och lite blåaktig om läpparna. Läkaren ordinerar en PEF-mätning.  

  



 
 

 

Selma 
Selma, 64 år, kommer in på vårdcentralen senare samma dag. Hon har sin 

dotter med sig som är mycket orolig för sin mamma. Selma har besvär med 

andningen. Hennes andningsbesvär har funnits under flera år och har med 

tiden blivit allt sämre. Hon har blivit allt tröttare och har också minskat i vikt. 

Nu har Selma blivit förkyld och i och med det har hon fått kraftigare besvär. 

Selma hostar och får upp mycket slem. Det rosslar när hon andas och hennes 

andningsfrekvens, puls och blodtryck är förhöjda. Selma har varit rökare 

sedan 20-årsåldern. 

Symtom och diagnos 

 Vilka diagnoser tror ni att fallen handlar om? Motivera varför. 

 Redogör för fysiologin bakom diagnosen. Vad händer i kroppen? Förklara 

hur Tildas och Selmas symtom uppkommer. 

 Vilka kan orsakerna vara till dessa sjukdomar? 

 När en patient har svårt att andas finns vissa saker man kan göra för att 

underlätta andningen. Ge exempel på hur ni kan instruera patienterna för 

att underlätta deras andning. 

Bemötande och information 

 Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens 

kvalitet. Personalen behöver kunna kommunicera med människor som har 

fysiska besvär med exempelvis smärta eller andningsbesvär och psykiska 

besvär som oro, ångest och rädsla. Personalens bemötande är också viktigt 

för att anhöriga ska känna sig delaktiga. Beskriv hur ni vill bemöta 

patienterna och de anhöriga i fallet. Motivera era svar. 

 En patient som drabbats av KOL och är rökare måste sluta röka för att inte 

försämras. Hur skulle ni vilja informera och motivera en patient att sluta 

med tobak? 

 Ibland säger patienter att de vill fortsätta att leva som förut och inte är 

beredda att göra de förändringar i livsstil som vården rekommenderar. Som 

personal har man kunskaper som patienten inte har och man kanske vet att 

patienten kommer att få komplikationer om inte råden följs. Hur ser ni på 

att patienter prioriterar annorlunda än vårdpersonalen? Vems prioritering 

väger tyngst? Vet man som personal alltid vad som är patientens bästa? 
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Micke 
Micke är 47 år och arbetar som lastbilschaufför. De senaste kvällarna har 
Micke känt sig trött och mått lite illa, han har också känt sig uppkörd i magen. 
Nu har han precis börjat köra igen efter att ha stannat vid en 
hamburgerrestaurang för lunchrast. Plötsligt får Micke smärtor i mellangärdet 
och under revbenen på höger sida. Smärtorna blir värre och han måste 
stanna vid sidan av vägen. Smärtorna strålar ut mot höger skuldra och han 
känner sig svettig, mår illa och kräks. Efter ungefär en halvtimme klingar 
smärtan av och Micke fortsätter sin resa. Han bestämmer sig för att beställa 
en tid för läkarundersökning när han kommer hem. 

 Vad tror du att orsaken är till Mickes besvär? Motivera varför. 

 Vilka undersökningar kan man göra för att ställa diagnos? 

 Vilken behandling kan bli aktuell? 

Helga 
Helga är en 83-årig dam som bor på gruppboendet där du arbetar som 
undersköterska. Helga brukar vara pigg och alert och hon tycker mycket om 
att vara med när personalen lagar mat och hon tycker också mycket om att 
äta mat. Helga har varit hemma hos sin dotter i en vecka och nu när hon 
kommit tillbaka till gruppboendet är hon inte riktigt sig lik. Hon verkar inte må 
bra, men kan inte säga var felet sitter eller om hon har ont någonstans. Hon 
har inte sin vanliga aptit utan petar bara i maten. När personalen trycker på 
hennes mage jämrar hon sig, men hon har inte feber och man kan inte 
upptäcka några andra symtom. Personalen ringer dottern för att höra om 
Helga skött magen under tiden hon var hos henne, men det tror dottern inte 
att hon har. 

 Ange en möjlig orsak till Helgas besvär. 

 Vad kan personalen tänka på för att förebygga framtida besvär? 

 Vilka läkemedel kan bli aktuella i det här fallet? 

Sami 
Amina ringer till sjukvårdsupplysningen för att hon är orolig för sin son Sami, 
som är ett och ett halvt år gammal. Alla i familjen har haft maginfluensa i 
några dagar och nu har Sami insjuknat. Han har kräkts vid ett tillfälle och har 
vattentunna diarréer flera gånger om dagen. Sami verkar trött och slö och 
Amina får nästan inte i honom något alls att äta eller dricka. 

 Vilka tecken kan man se vid intorkning? 

 Ta reda på varför små barn och äldre personer har en ökad risk att 

drabbas av intorkning. 

 Vilka omvårdnadsåtgärder kan bli aktuella när du vårdar en patient 

med diarré? 

  



 
 

 

 Vad är IBS? 

 Vilka symtom kan IBS ge? 

 Vad beror IBS på? 

 Hur ställer man diagnosen IBS? Vilka undersökningar görs? 

 Hur behandlar man IBS? 

 Vad kan man själv göra för att lindra symtomen vid IBS? 

  



 
 

 

 

 Beskriv hur undersökningarna går till. 

 Behöver man göra några förberedelser inför undersökningarna? 

 Vid vilka symtom och sjukdomstillstånd används undersökningarna? 

 Hur mår man efter undersökningarna? Kan det uppstå några 

komplikationer?  



 
 

 

 

  



 
 

 

Infektioner och smittspridning 
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1. Svara på följande frågor: 

 Vilken är anledningen till att alla barn i Sverige rekommenderas att 

vaccinera sig enligt ett särskilt program? 

 Vilka vaccinationer ingår i det svenska vaccinationsprogrammet? 

 Utöver de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet 

rekommenderas att barn som tillhör vissa riskgrupper vaccineras mot 

fler sjukdomar. Vilka grupper är det? 

 Redogör för vad som händer i kroppen vid en vaccination. 

 Redogör för vilka olika sätt vaccin kan ges på. 

 Vad är skillnaden på levande och avdödade vacciner? 

 Vilka nackdelar finns med vaccination? 

 Vad innebär adjuvans? 

 

2. Välj en av sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet 

och ta reda på mer om den. Ta exempelvis reda på hur vanlig sjukdomen är, 

vilka symtom den har, vad den kan leda till och hur den smittar. 

  

3. Ibland hävdas det att vacciner inte är säkra utom tvärtom skadliga, trots att 

de förebygger sjukdom. Det finns till exempel uppfattningar att vaccin 

orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism. Skepsis mot vaccination kan 

bero på oro för biverkningar, misstro till vetenskapen, brist på kunskap eller 

kunskap från andra källor. Hur ska man som personal inom vård- och 

omsorg förhålla sig till detta? Hur ska man inom vården bemöta föräldrar 

som inte vill vaccinera sina barn? Diskutera med varandra. 



 
 

 

 Du har ett infekterat nagelband och använder inte handskar när du hjälper 

en patient med personlig hygien. Smittan överförs via fysisk kontakt mellan 

dig och patienten. 

 Du torkar dina händer på en handduk som sedan används av någon annan. 

Smittan överförs via handduken. 

 Du sticker dig på en infekterad kanyl i samband med provtagning. 

 Du smittas av en tarmbakterie då du äter dåligt sköljda grönsaker. 

 Du smittas av en bakterie som förs över av en fästing. 

 Du andas in smittämne som finns i luften. 

 tar bort smittämnet 

 tar bort smittkällan  

 bryter smittvägen  

 skyddar en mottagare mot smitta  

  



 
 

 

 
  



 
 

 

Läkemedel  
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Eleven beskriver översiktligt 
vanliga läkemedel, deras 
verkningssätt, 
användningsområden och 
biverkningar.  

Eleven beskriver utförligt 
vanliga läkemedel, deras 
verkningssätt, 
användningsområden och 
biverkningar.  

Eleven beskriver utförligt och 
nyanserat vanliga 
läkemedel, deras 
verkningssätt, 
användningsområden och 
biverkningar.  

 

Länk till uppgiften 

  



 
 

 

1. Lugnande läkemedel kan användas vid olika tillstånd. Ge tre exempel på 

sådana tillstånd. 

2. Till vilken läkemedelsgrupp hör mediciner som används för att häva 

krampanfall? 

3. Förklara vilken effekt dopaminerga läkemedel har i hjärnan. 

4. För att behandla smärta finns flera olika typer av läkemedel. Till vilken 

typ av läkemedel hör: 

a. Panodil 

b. Morfin  

5. En av dina bekanta har haft ont i ryggen i några dagar. Hon vill ha råd 

angående värktabletter och ringer dig. 

a. Vilka allmänna råd kan du ge? 

b. Hon talar senare om för dig att hon provat att använda receptfria T. 

Diklofenak som hon fått råd om på apoteket. Hennes fråga är nu om 

hon kan lägga till T. Citodon. Hon har fått 10 tabletter av en kompis. 

Vilka råd ger du? 

6. Smärtstillande mediciner finns i olika läkemedelsformer. Ge exempel på 

sådana. 

7. Av vilken anledning ska man vara försiktig när det gäller användning av 

sömnmediciner till äldre? 

 

  



 
 

 

 
Läs fallbeskrivningen och svara på frågorna: 
Sten, 56 år är anställd som verkmästare på ett bilföretag. Han lever 
tillsammans med sin hustru. De är bosatta i en lägenhet i en medelstor stad. 
Sten trivs mycket bra med sitt arbete. Han har under trettio år i företaget fått 
uppleva både goda och dåliga tider. Under semestrar och ledigheter tycker 
Sten och hans hustru om att resa med sin husbil. Det blir både kortare turer i 
Sverige och även längre resor i Europa. 
Sten röker. Han är medveten om riskerna med tobak men har ännu inte gjort 
något allvarligt försök att sluta att röka. Sten är också något överviktig. På 
läkarkontroll har han fått besked om att han har ett förhöjt blodtryck och han 
har fått medicin mot detta. Sedan Sten fyllde femtio har han besvärats av lätta 
bröstsmärtor av kärlkrampstyp, framförallt när det är kallt ute. Hans besvär 
med bröstsmärtor har ökat under det senaste halvåret. När Sten går lite 
snabbare får han ont i bröstet, men några minuter efter att han tagit 
Nitroglycerin försvinner smärtan.  
För sex dagar sedan drabbades han dock av en hjärtinfarkt och Sten vårdas 
nu på en hjärtavdelning.. De svåra bröstsmärtorna har släppt men speciellt om 
kvällarna känner Sten en molvärk i hjärttrakten. När han ska försöka sova 
kommer många oroliga tankar och bekymmer. Sten vet inte om han kan 
fortsätta sitt arbete på företaget och han funderar över om han någonsin 
kommer att kunna ge sig ut att resa igen. 
 

1. Sten har fått läkemedel som ska sänka hans blodtryck. Ge exempel på 

läkemedel som är blodtryckssänkande.  

2. Nitroglycerin är ett läkemedel mot bröstsmärtor. Beskriv vad som händer 

i kroppen när man tar Nitroglycerin. 

3. I vilka läkemedelsformer kan Nitroglycerin ges? Ge två exempel. 

4. En patient som fått en hjärtinfarkt får oftast acetylsalicylsyra (ASA) i det 

akuta skedet. Varför ger man det? 

5. När Sten skrivs ut från sjukhuset har han fått flera olika läkemedel 

utskrivna som han ska använda i syfte att förebygga nya infarkter. Ge 

exempel på sådana mediciner och redogör för hur de verkar i kroppen. 

 
Sten är sjukskriven en tid efter hjärtinfarkten, men börjar sedan arbeta på 
bilföretaget igen. På semestern ger sig Sten och hans fru ut på en resa i sin 
husbil. Han mår för det mesta bra, men ibland kan han känna av en molande 
smärta i bröstet. Sten tar då Nitroglycerin och smärtan klingar av efter någon 
minut. När semestern är över märker Sten att han inte känner sig så utvilad 
som han brukar efter en ledighet, utan är tröttare än vanligt. Han fortsätter 
ändå att arbeta som förut. Tröttheten ger inte med sig och när vintern närmar 
sig märker Sten att han lätt blir andfådd. Han har fått besvär med en 
irriterande hosta på nätterna och han behöver också gå upp och kissa flera 
gånger på natten. Det har han inte behövt tidigare. När Sten kommer på 
återbesök till sin läkare blir han remitterad till sjukhuset och inlagd för 
utredning. Undersökningar visar att han drabbats av hjärtsvikt. 

 



 
 

 

1. Vid behandling av hjärtsvikt kan flera olika typer av läkemedel användas. 

Ge tre exempel på läkemedelsgrupper som används vid hjärtsvikt. Redogör 

för hur de verkar i kroppen. 

2. Till skillnad från många andra läkemedel är mediciner vid hjärtsvikt inte en 

tillfällig kur som man slutar med när man mår bra. Förklara varför. 

 
Du arbetar som undersköterska på en vårdcentral och tar emot Tilda 7 år som 
kommer till vårdcentralen med sin pappa. Tilda har sovit över hos en 
klasskompis och på morgonen fått svårt att andas. Tildas klasskompis har två 
katter som husdjur. Tilda är frisk sedan tidigare, men när hon var liten hade 
hon besvär av böjveckseksem. Läkaren undersöker Tilda. Hon har hög puls 
på 100 slag/minut, hennes blodtryck är också förhöjt. Det väser och piper i 
luftrören när Tilda andas och hon andas 24 andetag/minut. Hon är ledsen och 
orolig, och lite blåaktig om läpparna. Läkaren ordinerar en PEF-mätning. Efter 
utredning med blodprover, pricktest och undersökningar av lungfunktionen får 
Tilda slutligen diagnosen allergisk astma. 

 

1. Vid astma används ofta läkemedel ur flera läkemedelsgrupper. 

Medicinerna verkar på olika sätt och de kombineras ofta för att effekten 

ska bli så bra som möjligt. Vilket är målet med läkemedelsbehandling vid 

astma? 

2. Ge exempel på tre olika typer av läkemedel som används vid astma. 

Förklara hur de verkar i kroppen. 

3. Vad ska man göra vid en akut astmaattack? 

4. Vad kan man göra själv för att undvika astmabesvär, förutom att använda 

läkemedel? 

5. Det finns vissa läkemedel som personer med astma kan få svåra 

astmasymtom av. Vilka läkemedel är det? 

  



 
 

 

Selma, 64 år, kommer in på vårdcentralen senare samma dag. Hon har sin 
dotter med sig som är mycket orolig för sin mamma. Selma har besvär med 
andningen. Hennes andningsbesvär har funnits under flera år och har med tiden 
blivit allt sämre. Hon har blivit allt tröttare och minskat i vikt. Nu har Selma blivit 
förkyld och i och med det har hon fått kraftigare besvär. Selma hostar och får 
upp mycket slem. Det rosslar när hon andas och hennes andningsfrekvens och 
puls och blodtryck är förhöjda. Selma har varit rökare sedan tjugoårsåldern. 
Selma har diagnosen KOL. 

 

1. Vilka olika typer av läkemedel används vid KOL? 

2. En person med KOL kan behöva hjälp av dietist, fysioterapeut och 

arbetsterapeut. Vilken hjälp kan det handla om? 

3. Ge exempel på läkemedel som används mot rökning.  

4. Vid svår KOL med ständig syrebrist i blodet kan man behöva 

syrgasbehandling i hemmet. Kan det bli aktuellt för Selma? Motivera ditt 

svar. 

 

Antibiotika är ett samlingsbegrepp för läkemedel som används för att behandla infektioner. 
Kontrollera vad du kan om dessa läkemedel – kryssa i rätt alternativ: 
1. Penicillin är det samma som antibiotika 
□ sant 
□ falskt 
 
2. Antibiotika används vid bakteriella infektioner 
□ sant 
□ falskt 
 
3. Alla bakterier dör av antibiotika 
□ sant 
□ falskt 
 
4. Antibiotika kan bara ges som tabletter 
□ sant 
□ falskt 
 
5. Att använda antibiotika i onödan ökar risken att skadliga bakterier blir resistenta  
□ sant 
□ falskt 
 
6. Man blir snabbare frisk från förkylning om man använder antibiotika 
□ sant 
□ falskt 
 
7. Det är alltid bäst att använda antibiotika som dödar så många typer av bakterier som 
möjligt 
□ sant 
□ falskt 
 
8. Antibiotika som verkar mot flera sorters bakterier kallas bredspektrumantibiotika 
□ sant 
□ falskt 
 
9. Antibiotika gör kroppen mer känslig för svampinfektioner 
□ sant 



 
 

 

□ falskt 
 
10. Det är viktigt att man fullföljer en antibiotikakur även om man känner sig frisk efter några 
dagar 
□ sant 
□ falskt 
  



 
 

 

 Kan du se fördelar eller risker med att patienter använder sig av 

komplementär medicin? Ge exempel.  

 Hur tycker du att sjukvården ska förhålla sig till om en patient vill prova 

komplementära behandlingar? 

 

 Vem har skrivit artikeln? Är det en privatperson eller en organisation som 

står bakom informationen? Kan du hitta mer material av samma 

författare? 

 Var är artikeln publicerad? Vem är ansvarig för webbplatsen? 

 Vilket syfte har innehållet? Vill författaren informera, påverka, provocera 

eller göra reklam för något? 

  För vem är materialet skrivet? Vilken målgrupp riktar sig texten till? 

  Är informationen aktuell?  

 Hur trovärdigt är innehållet? Bygger det på kunskap eller åsikter? Är 

faktauppgifterna riktiga och är texten objektiv? Är forskningen och 

undersökningarna som det refereras till vetenskapliga? 

  

http://newsvoice.se/2013/06/03/min-resa-med-cancer-att-bli-frisk-genom-samarbete-med-kroppens-sjalvlakande-formaga/
http://newsvoice.se/2013/06/03/min-resa-med-cancer-att-bli-frisk-genom-samarbete-med-kroppens-sjalvlakande-formaga/


 
 

 

https://www.fass.se/LIF/shortaboutmedicine 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel 
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Första hjälpen, brand och 
katastrof 

Fallbeskrivningar 

 



 
 

 

Länk till uppgiften  



 
 

 

 

1. En lastbil med farligt gods har vält. Du kommer som första medtrafikant fram till 

platsen. Chauffören kämpar för att ta sig ut hytten, innan han sjunker ihop till synes 

livlös precis utanför lastbilen vid vägkanten.  

2. En man i medelåldern tar sig plötsligt för bröstet och segnar ner på golvet i butiken 

när du är ute och handlar.  

3. Du är ledare på ett scoutläger och hjälper några pojkar i 8-årsåldern att tälja 

barkbåtar när en av dem slinter med kniven och kör in den djupt i handen. Pojken 

skriker till och drar ut kniven. Det blöder kraftigt ur handen och pojken gråter av 

smärta och rädsla.  

4. En trafikolycka har inträffat och du kommer först till olycksplatsen. En personbil har 

kolliderat med en lastbil. I personbilen sitter en flicka, ca 3 år gammal, fastspänd på 

en bälteskudde. Hon är vaken och andas normalt. Inga yttre blödningar är synliga. 

Ansiktsfärgen är blek, läpparna skiftar i blått. Flickan gäspar och ser ut som hon vill 

sova. De små händerna känns kalla. När du tittar under tröjan ser du ett stort 

blåmärke rakt över magen.  

5. Du är tillsammans med dina arbetskamrater och äter julbord. En man som sitter 

mitt emot dig reser sig plötsligt upp. Med panikslaget ansiktsuttryck tar han sig för 

halsen. Han försöker säga något men han får inte fram ett ljud.  

6. Du är ute och går i skogen tillsammans med en arbetskamrat. Du vet att 

arbetskamraten har en insulinbehandlad diabetes. Efter en stunds promenad klagar 

din arbetskamrat på att hon känner sig trött och matt. Hon vill sätta sig ner i 

vägkanten och vila. Du ser att hon är blek och kallsvettig. Du funderar på om hon 

behöver få i sig något sött, men du har inget att äta eller dricka med dig. När du 

frågar om hon tror att hon behöver något att äta, blir hon arg och vill att du ska gå 

vidare ensam. 

7. Du och din kompis kommer först till en olycksplats där två personbilar kolliderat. 

Fyra personer är inblandade i olyckan. Utanför den ena bilen finns två personer, en 

blöder från mindre sår i ansiktet och huvudet. Han är vaken och pratar med er. Den 

andra personen är en kvinna som ligger på marken. Hon har inga synliga skador 

men svarar inte när ni försöker få kontakt med henne. I förarsätet i den andra bilen 

sitter en man med huvudet mot ratten. Han svarar inte heller, men ni kan se att 

han andas. Han blöder från huvudet. I baksätet sitter ett barn i 10-årsåldern. Barnet 

skriker och gråter, men har inga synliga skador.  

  



 
 

 

 

1. Anna och Erik är ute och plockar svamp. De är inte vana svampplockare, 

men de känner igen kantareller och karljohansvamp. Erik säger att man 

kan smaka lite på svampen om man är osäker på om den är ätlig eller 

inte. Alla giftiga svampar smakar beskt. Är Eriks metod säker? 

2. Anders misstänker att hans dotter fått i sig av ett medel som används 

som propplösare. Vad ska han göra? 

3. Britt städar köket och ska göra ren ugnen. När hon ska spruta på 

ugnsrengöringsmedlet råkar hon få stänk av det i ena ögat. Hon ropar på 

sin man. Hur ska han agera? 

4. Viktors son har hittat ett askfat och fått i sig en cigarettfimp. Är det 

farligt? 

5. Emil är 3 år och hostar och har kräkts. Hans föräldrar misstänker att han 

fått i sig en liten mängd bensin. Hur bör hans föräldrar agera? 

6. Maria har en järnbristanemi och använder järntabletter som hon fått på 

recept. Hon brukar förvara tabletterna högt upp på en hylla i köket för att 

hennes 2-åriga son inte ska komma åt dem. Nu har hon glömt burken 

framme på köksbordet och när hon vänder ryggen till hinner sonen ta tre 

eller fyra tabletter och svälja dem. Maria tänker att det inte gör så 

mycket, det är bara järntabletter och det är ju inte giftigt. Stämmer det? 

7. Albin medicinerar med Diklofenak som han fått på recept från sin läkare. 

Nu har han råkat ta dubbel dos av läkemedlet. Han ringer till dig för att 

fråga vad han ska göra. Vad svarar du? 

8. Molly är ett år och är på besök hemma hos mormor. Vid ett obevakat 

ögonblick hinner Molly smaka lite på en av mormors krukväxter. Växten 

är en julstjärna. Är det farligt? 

9. Vad kan hända om man blandar blekmedel som innehåller klor med 

andra rengöringsmedel? 

10. Giftinformationscentralen rekommenderar nästan aldrig att man 

framkallar kräkning i hemmet. Att framkalla kräkning kan ibland öka 

förgiftningsrisken när någon fått i sig en frätande produkt. Varför är det 

så? 

  



 
 

 

Länk till uppgiften 

 Finns det en utrymningsplan på arbetsplatsen och vad innebär den i så 

fall? 

 Var finns utrymningsvägarna på arbetsplatsen? Var ska man ta sig ut vid 

brand i olika lokaler?  

 Finns det några särskilda risker på arbetsplatsen, till exempel brandfarliga 

vätskor eller gaser? 

 Var finns det släckutrustning? Hur används den? 

 Vad ska personalen göra om de upptäcker att det brinner någonstans på 

arbetsplatsen? 

 Hur tar man hand om patienter eller brukare om det börjar brinna? 

 Hur ser utbildningen i brandskydd ut för personalen? 

  



 
 

 

  



 
 

 

http://www.sakerhetspolitik.se/globalassets/pdf/pdf-elever/trygg-
tillsammans_webb.pdf 

 

http://www.sakerhetspolitik.se/globalassets/pdf/pdf-elever/trygg-tillsammans_webb.pdf
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 Gå igenom organsystemen i Medicin 1. Centralt innehåll: Människokroppens 

uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, 

retbarhet, skydd, försvar och fortplantning. Medicinsk terminologi. 

 Låt eleverna göra en uppgift kring organsystemen, förslag till uppgifter finns i 

lärarhandledningen. 

 Låt eleverna göra kunskapstestet i lärarhandledningen för att de ska få en överblick 

av sina kunskaper i anatomi och fysiologi.  

 Gå igenom sjukdomsläran som till varje organsystem i Medicin 1. Centralt innehåll: 

Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, 

medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Medicinsk 

terminologi. 

 Låt eleverna göra en uppgift kring sjukdomar. Förslag till uppgifter finns i 

lärarhandledningen. 

 Gå igenom avsnittet i farmakologidelen till varje organsystem. Centralt innehåll: 

Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar. 

Medicinsk terminologi. 

 Låt eleverna göra en uppgift kring läkemedel. Förslag till uppgifter finns i 

lärarhandledningen. 

 Låt eleverna göra en eller flera uppgifter kring de olika avsnitten som fungerar som 

kunskapskontroll. Förslag finns i lärarhandledningen. 

 

 Gå igenom vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar t i boken. Centralt 

innehåll: Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar. 

 Låt eleverna göra fördjupningsuppgiften om vaccinationer som finns i 

lärarhandledningen. 

 Låt eleverna göra uppgiften i lärarhandledningen som kunskapskontroll. 

 Gå igenom livräddande första hjälp och första hjälpen vid sjukdomar i boken. 

Centralt innehåll: Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-

lungräddning. 

 Låt eleverna träna praktiskt. 

 Låt eleverna göra uppgiften ”Träna på första hjälpen” i lärarhandledningen som 

kunskapskontroll.  



 
 

 

Gå igenom brandsäkerhetsarbete och samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer. i 
boken. Centralt innehåll: Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer. 
Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse 
av brand. 

 Låt eleverna göra uppgiften om brandsäkerhet som finns i lärarhandledningen. 

Uppgiften genomförs under en APL-period. 

 

 



 
 

 

Namn: 
Poäng: 
Läs om celler, vävnader och organ i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att 
fler än ett alternativ kan vara rätt. 
 

1. Kroppens celler har varierande form, storlek och utseende på grund av att: 

a. De är olika gamla 

b. De har olika funktioner i kroppen 

c. De delar sig på olika sätt 

 
2. Vilket eller vilka påstående stämmer om kroppens organ? 

a. De samarbetar i olika system för att utföra en viss uppgift 

b. De är uppbyggda av vävnader 

c. Exempel på organ är hjärta och njurar 

 
3. Vilken funktion har cellmembranet? 

a. Sköter cellens förbränning 

b. Avgränsar cytoplasman från vätskan utanför cellen 

c. Styr cellens delning 

 
4. Vätskan som finns inuti en cell kallas: 

a. Extracellulär vätska 

b. Signalsubstans 

c. Intracellulär vätska 

 
5.  Cellens funktioner styrs av: 

a. Mitokondrier 

b. Cellkärnan 

c. Cellmembranet 

 
6. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Normalt har en människa 23 kromosomer 

b. När en cell ska dela sig drar DNA-trådar ihop sig till kromosomer 

c. En kromosom innehåller gener 

 
7. Var sker förbränningen i cellen? 

a. I cellkärnan 

b. I mitokondrier 

c. I ribosomer 

  



 
 

 

 
8. Ribosomerna i en cell har till uppgift att: 

a. Ta hand om främmande ämnen 

b. Bilda energi 

c. Bygga ihop proteiner 

 
9. Vad innebär homeostas? 

a. Transporten av ämnen mellan celler 

b. Att kroppens inre miljö hålls i jämnvikt 

c. Kemiska signaler mellan celler 

 
10. Kroppens vävnader:  

a. består av celler som har likartat utseende och egenskaper 

b. består av de ytligaste cellerna i kroppen 

c. har funktioner som exempelvis att skydda och stödja olika delar av kroppen 

 
11. En exokrin körtel: 

a. Saknar utförsgångar 

b. Producerar olika typer av sekret 

c. Är exempelvis sköldkörteln 

 
12. Broskvävnad finns till exempel i: 

a. Underhuden 

b. Ytterörat 

c. Luftrören 

 
13. Vad stämmer om glatt muskulatur? 

a. Den finns bland annat i magsäckens vägg 

b. Den kan påverkas av viljan 

c. Den finns bland annat i armar och ben 

 
14. Vad stämmer om nervvävnad? 

a. Nervvävnad byggs upp av nervceller och stödjeceller  

b. Nervvävnad innehåller fibrer som gör den elastisk 

c. Den kan bilda svag elektrisk ström 

 
15. Kroppens flytande vävnad har olika uppgifter i kroppen, som till exempel: 

a. Att transportera ämnen 

b. Att skicka signaler i kroppen 

c. Att producera hormoner 

  



 
 

 

 

 
Namn: 
Poäng: 
Läs om huden i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt. 
 

1. Huden har flera olika uppgifter som till exempel att: 

a. Skydda mot vätskeförlust 

b. Fungera som en barriär mot skadliga ämnen och mikroorganismer 

c. Fungera som ett förråd för olika mineraler 

2. Hornlagret är det yttersta lagret på: 

a. överhuden 

b. läderhuden 

c. underhuden 

3. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Hornlagret skyddar mot nötning 

b. Blodcirkulationen i överhuden medverkar till att kroppstemperaturen hålls normal 

c. Tjockleken på läderhuden kan variera mellan några millimeter och flera 

centimeter mellan olika personer 

4. Melanin är ett ämne som: 

a. Ger huden dess färg 

b. Innehåller reserver av fett och vatten 

c. Bildas i överhuden 

5. I läderhuden finns: 

a. Pigment 

b. Svettkörtlar 

c. Känselkroppar 

6. Underhuden har flera uppgifter, till exempel att: 

a. Göra huden elastisk 

b. Skydda mot kyla 

c. Skydda mot solens skadliga strålar 

7. Talgkörtlar: 

a. Kan ha sin mynning på hudens yta 

b. Innehåller ett sekret som motverkar tillväxt av bakterier 

c. Finns det flest av på armar och ben 

  



 
 

 

 

8. Bröstkörtlar påverkas av hormoner och effekten av det kan vara att: 

a. brösten blir ömma 

b. bröstkörtlarna bildar mjölk 

c. brösten ökar i storlek 

9. En nagel: 

a. Består av levande celler 

b. Skyddar fingrarnas och tårnas toppar 

c. Växer genom att celler i nagelroten delar sig 

10. Hårstrån växer ut från hårsäckar som finns i: 

a. Överhuden 

b. Läderhuden 

c. Underhuden 

 
  



 
 

 

 
Namn: 
Poäng: 
Läs om nervsystemet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 
 

1. Nervceller kallas även för: 

a. Axon 

b. Neuron 

c. Dendriter 

2. Nervsystemet är anatomiskt uppdelat i: 

a. CNS och PNS 

b. Det somatiska och det autonoma nervsystemet 

c. Hjärna och ryggmärg 

3. Nervsystemet kan också indelas i efter hur det fungerar, nämligen: 

a. Det centrala och det perifera nervsystemet 

b. Hjärna och ryggmärg 

c. Det somatiska och det autonoma nervsystemet 

4. Det utskott som leder impulsen ut från nervcellen kallas: 

a. Axon 

b. Dendrit 

c. Gliacell 

5. Myelin är: 

a. Ett annat namn för kontaktpunkten mellan nervceller 

b. Ett slags fett som ligger virat runt vissa nervcellsutskott 

c. Ett ämne som gör att nervimpulsen överförs på kemisk väg 

6. Kontaktpunkten mellan olika nervceller kallas för: 

a. Nervslut 

b. Impuls 

c. Synaps 

7. En transmittorsubstans: 

a. Kan stimulera överföringen av impulsen mellan två nervceller 

b. Kan hämma överföringen av impulsen mellan två nervceller 

c. Påverkar inte nervimpulsen 

8. Hjärnans grå substans utgörs av: 

a. Myelin 

b. Nervcellskroppar 

c. Axoner 

9. I vilken del av hjärnan bearbetas och tolkas information? 

a. I storhjärnan 

b. I hjärnstammen 

c. I lillhjärnan 

10. I vilken del av hjärnan styrs andning och kroppstemperatur? 

a. I storhjärnan 

b. I hjärnstammen 

c. I lillhjärnan 

 

11. I vilken del av hjärnan samordnas kroppens rörelser? 

a. I storhjärnan 

b. I hjärnstammen 

c. I lillhjärnan 



 
 

 

12. Syncentrum finns i hjärnans: 

a. Pannlob 

b. Hjässlob 

c. Nacklob 

13. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Hjärnan kan lagra energi om det uppkommer brist på syre och glukos 

b. Hjärnans arbete förbrukar cirka en femtedel av det blod som hjärtat pumpar ut i 

vila 

c. Hjärnan får sin blodförsörjning genom halspulsartärer  

14. Nervbanor mellan hjärnan och ryggmärgen korsar över till motsatt sida i: 

a. Hjärnbarken 

b. Förlängda märgen 

c. Lillhjärnan 

15. Hjärnan omges av tre hinnor. Den yttersta hinnan som ligger mot insidan av 

skallbenet, kallas: 

a. Den mjuka hjärnhinnan 

b. Spindelvävshinnan 

c. Den hårda hjärnhinnan 

16. Vätskan som finns runt och i det centrala nervsystemet kallas: 

a. Likvor 

b. Plasma 

c. Serum 

17. Vad kallas de vätskefyllda hålrum som finns i hjärnan? 

a. Subaraknoidalrum 

b. Ventriklar 

c. Centralrum 

18. I det perifera nervsystemet finns motoriska nerver. Deras funktion är att: 

a. Förmedla information mellan kroppen och hjärnans känselcentrum 

b. Samordna bland annat blodtryck och andning 

c. Förmedla information mellan kroppens muskler och hjärnan 

19. Det sympatiska nervsystemet aktiveras: 

a. När man vilar 

b. När man är stressad 

c. När man är rädd 

20. Exempel på somatiska reflexer är: 

a. Rörelser i tarmen 

b. Smärtreflexen 

c. Böj- och sträckreflex 

  



 
 

 

 

 
Namn: 
Poäng: 
Läs om sinnena i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt. 

1. Sinnesceller kan även kallas för: 

a. Adaptorer 

b. Receptorer 

c. Stimulatorer 

2. Vad innebär adaption? 

a. Att man reagerar olika för olika stimuli 

b. Att man ”vänjer sig” vid ett konstant stimuli som varar länge 

c. Att man bara reagerar på en viss typ av stimuli 

3. Var finns receptorer för lukt? 

a. I näshålans övre del 

b. I hjärnans luktcentrum 

c. I körtlar i armhålorna 

4. Förmågan att känna smak kan påverkas: 

a. Av förkylning 

b. Av muntorrhet 

c. Med åldern 

5. Undersökningen där en persons hörsel mäts kallas: 

a. Frekvensmätning 

b. Audiometri 

c. Tryckmätning 

6. I mellanörat finns: 

a. Båggångar 

b. Hammaren 

c. Stigbygeln 

7. Balansen fungerar som ett samarbete mellan olika delar. Vilka är de? 

a. Sinnesceller i muskler och leder 

b. Synen 

c. Lillhjärnan 

8. Vad kallas den hinna som ger ögat sin färg? 

a. Senhinna 

b. Hornhinna 

c. Regnbågshinna 

9. Pupillen kan ändra storlek. Den blir större när: 

a. Det är ljust 

b. Det är mörkt 

c. Man tittar på något på långt håll 

  



 
 

 

10. Receptorer som kallas tappar och stavar finns i: 

a. Linsen 

b. Näthinnan 

c. Glaskroppen 

11. Tryck- och beröringssinnet har receptorer i: 

a. Huden 

b. Inre organ 

c. Ryggmärgen 

12. Neurogen smärta kan uppkomma när: 

a. man bränner sig på ett finger 

b. en nerv skadats 

c. man ramlar och får ett skrubbsår  

  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om det endokrina systemet Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än 
ett alternativ kan vara rätt. 
 

1. I vilken typ av körtlar finns hormonproducerande celler? 

a. Exokrina körtlar 

b. Endokrina körtlar 

c. Svettkörtlar 

2. Det endokrina systemet arbetar med så kallad återkoppling eller feed-backkontroll. 

Vad innebär det? 

a. Produktionen av ett hormon minskar om det finns lite av det i kroppen 

b. Produktionen av ett hormon ökar om det finns lite av det i kroppen 

c. Produktionen av ett hormon ökar om det finns mycket av det i kroppen 

3. Vilket eller vilka påståenden stämmer om hormonproducerande körtlar: 

a. De insöndrar hormoner till blodet 

b. De har en utförsgång 

c. De har ingen utförsgång 

4. Vilket eller vilket påstående stämmer om hormoner: 

a. Hormoner kan stimulera (öka) en process i kroppen 

b. Hormoner kan bromsa en process i kroppen 

c. Hormoner kan påverka ämnesomsättning och tillväxt 

5. I hypofysen bildas flera hormoner, bland annat: 

a. Androgener 

b. Tillväxthormon 

c. Antidiuretiskt hormon (ADH) 

6. Var bildas tyroideastimulerande hormon (TSH)? 

a. I sköldkörteln 

b. I hypofysen 

c. I bisköldkörtlarna 

7. Sköldkörtelns hormoner påverkar flera funktioner i kroppen, bland annat: 

a. Uppbyggnaden av skelettet 

b. Ämnesomsättningen 

c. Amningen 

8. En av kroppens hormonproducerande körtlar är beroende av att vi får i oss jod, det 

är: 

a. Hypofysen 

b. Bisköldkörtlarna 

c. Sköldkörteln 

9. Bisköldkörtlarnas hormon kallas: 

a. Parathormon 

b. Kortisol 

c. Progesteron 

  



 
 

 

10. Binjurebarken producerar flera hormoner, bland annat kortisol som:  

a. frisätts när kroppen behöver energi, till exempel vid stress 

b. har en inflammationshämmande effekt 

c. sänker glukoshalten i blodet 

11. Effekten av adrenalin och noradrenalin kan vara: 

a. Lägre blodtryck 

b. Ökad puls 

c. Ökad blodgenomströmning i musklerna 

12. Insulin bildas i bukspottkörteln. Halten av insulin i blodet: 

a. Minskar när man ätit en stor måltid 

b. Ökar när man ätit en stor måltid 

c. Minskar när man ätit mycket kolhydrater 

13. Bukspottkörteln har olika typer av hormonproducerande celler… 

a. Betaceller som bildar glukagon 

b. Alfaceller som bildar glukagon 

c. Betaceller som bildar insulin 

14. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. När blodsockret är högt ökar insöndringen av glukagon 

b. När blodsockret är lågt minskar insöndringen av glukagon 

c. När blodsockret är högt minskar insöndringen av glukagon 

15. Vilket könshormon påverkar rösten, kroppsbehåringen och muskeltillväxten? 

a. Östrogen 

b. Testosteron 

c. Progesteron 

 
  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om skelettet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt. 

1. Skelettet har fler uppgifter än att fungera som kroppens stomme, till exempel att: 

a. Medverka i tillverkningen av blod 

b. Transportera ämnen i kroppen 

c. Vara ett förråd för mineraler 

2. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. Osteoklaster bryter ner benvävnad 

b. Osteoblaster bryter ner benvävnad 

c. Skelettet är en död vävnad 

3. Vävnaden på benens yta kallas: 

a. Spongiös benvävnad 

b. Kompakt benvävnad 

c. Benmärg 

4. Runt benen finns benhinnan. Den… 

a. Är känslig för smärta 

b. Innehåller nerver och blodkärl 

c. Fungerar som ett förråd för mineraler 

5. Ett mineral som är viktigt för uppbyggnaden av vårt skelett är: 

a. Kalium 

b. Kalcium 

c. C-vitamin 

6. Äldre personer får ett skörare skelett. Orsaken till det kan vara att: 

a. De har fler osteoblaster i skelettet  

b. Nedbrytningen av skelettet går snabbare än uppbyggnaden 

c. De rör sig mindre 

7. Skelettet har olika typer av ben, till exempel: 

a. Rörben som finns i ryggraden 

b. Platta ben som skyddar inre organ 

c. Korta ben som finns i armarna och benen 

8. Skallen har flera ben, till exempel: 

a. Nackben 

b. Korsben 

c. Tinningben 

9. Mellan kotorna i ryggraden finns broskskivor, så kallade diskar. Deras uppgift är att: 

a. Hålla ryggraden helt rak 

b. Verka stötdämpande 

c. Bilda benmärg 

  



 
 

 

10. Den del av skelettet som skyddar hjärta och lungor kallas: 

a. Bäckenet 

b. Thorax 

c. symfysen 

11. I den övre extremiteten finns: 

a. Femur 

b. Tibia 

c. Radius 

12. Bäckenet är uppbyggt av: 

a. Korsbenet och två höftben 

b. Höftbenet och två korsben 

c. Symfysen och korsbenet 

13. I den nedre extremiteten finns: 

a. Femur 

b. Tibia 

c. Fotens ben 

14. Ledbanden i en led har till uppgift att: 

a. Smörja leden 

b. Motverka att leden böjs åt fel håll 

c. Ge näring till leden 

15. Knäleden är ett exempel på en: 

a. Kulled 

b. Gångjärnsled 

c. vridled 

 
  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om musklerna i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 
 

1. Skelettmuskulatur: 

a. kan inte påverkas av viljan 

b. arbetar långsamt 

c. är uppbyggd av muskelfibrer 

2. Diafragma är en muskel som har betydelse för: 

a. Andningen 

b. Tömningen av urinblåsan 

c. Tarmarnas rörelse 

3. Överarmen har två stora muskler: 

a. Biceps som sträcker armen och triceps som böjer armen 

b. Biceps som böjer armen och triceps som sträcker armen 

4. Kroppens största muskel är: 

a. Diafragma 

b. Lårmuskeln 

c. biceps 

5. Bäckenbotten bildas av flera muskler tillsammans och dess funktion är att: 

a. Medverka i andningen 

b. Hålla upp inre organ 

c. Avskilja brösthålan från bukhålan 

6. En motorisk enhet består av: 

a. En motorisk nervcell med tillhörande muskelceller 

b. En muskelcell och en nervcell 

c. Alla muskelceller i en muskel 

7. Mjölksyra bildas: 

a. Av överskottsenergi 

b. När en arbetande muskel inte får tillräckligt med syre bildas  

c. I den glatta muskulaturen 

8. Statiskt muskelarbete innebär att: 

a. En muskel arbetar i samma längd hela tiden 

b. Muskeln omväxlande dras samman och slappnar av 

c. Muskeln är avslappad 

9. Glatt muskulatur finns i: 

a. Hjärtat 

b. Tarmarna 

c. Urinblåsan 

  



 
 

 

 

10. Vilket eller vilka påstående stämmer: 

a. Glatt muskulatur styrs av viljan 

b. Aktiviteten i glatt muskulatur styrs av motoriska nerver 

c. Glatt muskulatur styr våra kroppsrörelser 

11. Hjärtats muskulatur: 

a. Kan påverkas av viljan 

b. Behöver ständig tillförsel av syre 

c. Arbetar mycket uthålligt 

 

  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om cirkulationen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 
 

1. Cirkulationssystemets uppgifter är att: 

a. Hålla kroppstemperaturen på en lämplig nivå 

b. Transportera näring och syre 

c. Transportera hormoner 

2. Hjärtat är uppbyggt av olika rum: 

a. Förmaken som pumpar ut blodet från hjärtat 

b. Kamrarna som pumpar ut blodet från hjärtat 

c. Förmaken som tar emot blodet till hjärtat 

3. Hjärtat är omslutet av en vätskefylld hjärtsäck, dess funktion är att: 

a. Göra så att hjärtat drar sig samman 

b.  Hindra blodet från att backa tillbaka 

c. Underlätta för hjärtat att röra sig 

4. Hjärtats vägg är normalt tjockast: 

a. I höger kammare 

b. I höger förmak 

c. I vänster kammare 

5. Vilket eller vilka påståenden stämmer om hjärtats klaffar? 

a. De hindrar blodet från att backa tillbaka i hjärtat 

b. De öppnas och stängs av blodflödet 

c. De sitter mellan höger och vänster kammare 

6. Aortaklaffen är ett exempel på en: 

a. Segelklaff 

b. Fickklaff 

c. AV-klaff 

7. Var startar hjärtats elektriska signal normalt? 

a. AV-knutan 

b. Sinusknutan 

c. Vänster förmak 

8. Hjärtats arbete delas in i två faser: 

a. Diastole – när hjärtat vilar mellan två slag, och systole –- när hjärtat dras 

samman 

b. Diastole – när hjärtat dras samman, och systole – när hjärtat vilar mellan två 

slag 

c. Diastole – när hjärtat pumpar ut blod, och systole – när hjärtat fylls med blod 

9. Hjärtats minutvolym innebär: 

a. Den mängd blod som hjärtat pumpar ut vid varje slag 

b. Den mängd blod som hjärtat pumpar ut varje minut 

c. Hjärtats slagvolym multiplicerat med antalet slag per minut 

10. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Vuxna har normalt högre puls än barn 

b. Vid feber får man lägre puls 

c. En vältränad person har lägre vilopuls 

  



 
 

 

 

11. Vid ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet: 

a. Sjunker pulsen 

b. Stiger pulsen 

c. Påverkas inte pulsen 

12. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Blodtrycket påverkas inte av fysisk aktivitet 

b. Ett för lågt blodtryck kan leda till att kroppens organ inte får tillräckligt med blod 

c. Ett för högt blodtryck kan leda till att belastningen på hjärtat blir för hög 

13. Hjärtmuskelns egen blodförsörjning sker via: 

a. Aorta 

b. Kranskärlen 

c. lungpulsådern  

14. I vilka blodkärl är blodtrycket högst? 

a. I artärer 

b. I vener 

c. I kapillärer 

15. Kroppens artärer: 

a. Transporterar blodet från kroppen tillbaka till hjärtat 

b. Delar upp sig i allt minde kärl som slutligen övergår i kapillärer 

c. Innehåller syrerikt blod 

16. Kroppens vener: 

a. Innehåller mörkt syrefattigt blod 

b. Finns bara i de ytligaste delarna av kroppen 

c. Transporterar blodet från hjärtat och ut i kroppen 

17. Blodet i venerna förhindras att backa tillbaka i armar och ben genom att: 

a. Blodtrycket är extra högt i venerna 

b. Det finns klaffar i venerna 

c. Venerna är extra tunna där 

18. Kroppens vener tömmer sig i hjärtat via: 

a. Övre och nedre hålvenen 

b. Aorta och lungpulsådern 

c. Portådern 

19. Utbytet av näring och syre mellan blodet och kroppens celler sker i: 

a. Artärer 

b. Vener 

c. Kapillärer 

20. Det stora kretsloppet eller systemkretsloppet leder blodet: 

a. Från höger kammare, ut i kroppen och tillbaka till vänster förmak 

b. Från vänster kammare, ut i kroppen och tillbaka till höger förmak 

c. Från höger kammare, till lungorna och tillbaka till vänster förmak 

  



 
 

 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om blodet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett alternativ 
kan vara rätt 

1. Blodet har betydelse för: 

a. Immunförsvaret 

b. Transport av ämnen i kroppen 

c. Regleringen av kroppstemperaturen 

2. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Plasma består av vätska och blodceller som är lösta i den 

b. Det finns två huvudtyper av blodceller 

c. Plasma består till största delen av vatten 

3. De röda blodkropparna: 

a. Transporterar syre 

b. Angriper bakterier 

c. Bildas i benmärgen 

4. Hemoglobin är ett ämne som: 

a. Innehåller järn 

b. Kan binda syre 

c. Ger blodet dess röda färg 

5. Blodet i artärerna är ljusare än det i venerna. Vad beror det på? 

a. Det innehåller mer plasma 

b. Blodet blir ljusare när det är mättat med syre 

c. Det innehåller färre röda blodkroppar 

6. När röda blodkroppar bryts ner bildas en restprodukt. Vilken? 

a. Erytropoetin 

b. Hemoglobin 

c. Bilirubin 

7. Vita blodkroppar: 

a. Deltar i immunförsvaret 

b. Ökar i antal vid en inflammation 

c. Kan transportera syre 

8. Blodplättarna har betydelse för: 

a. Immunförsvaret 

b. Blodets förmåga att levra sig 

c. Att bekämpa parasiter 

9. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Vid en blodtransfusion är det viktigt att känna till vilken blodgrupp patienten har 

b. Före en blodtransfusion behöver man bara testa blodgrupp på den person som 

ska ta emot blodet 

c. Om man saknar antigen A och B i blodet tillhör man blodgrupp AB 

10. Vad innebär det att en person är Rh-positiv? 

a. Personen saknar antigen D på sina blodkroppar 

b. Personen har antigen D på sina blodkroppar 

c. Att han eller hon tillhör blodgrupp 0 

  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om det lymfatiska systemet i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler 
än ett alternativ kan vara rätt 

1. Det lymfatiska systemet har flera uppgifter, bland annat att: 

a. Transportera syre 

b. Ta hand om överskottsvätska i kroppen 

c. Delta i immunförsvaret 

2. Lymfvätska: 

a. Är en överskottsvätska som läcker ut från kapillärerna 

b. Transporteras tillbaka till blodet i lymfkärl 

c. Transporteras i blodkärlen 

3. Lymfkärlen mynnar i: 

a. Vener på halsen 

b. Hjärtat 

c. Hålvenen 

4. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Lymfkörtlar finns endast i armhålor och ljumskar 

b. I lymfkörtlarna bildas röda blodkroppar 

c.  I lymfkörtlarna finns lymfocyter och celler som bildar antikroppar 

5. Kroppen har olika lymfatiska organ. Exempel på det är: 

a. Mjälten 

b. Bukspottkörteln 

c. Brässen 

 
 

  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om andningen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 

1. Var i kroppen sker gasutbyte? 

a. mellan lungorna och blodet 

b. mellan munhålan och luftstrupen 

c. mellan blodet och cellerna 

2. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. De övre luftvägarna består av näsan och munnen 

b. De nedre luftvägarna består av struphuvud, luftstrupe och luftrör 

c. De övre luftvägarna består av näsa, svalg och luftstrupe 

3. När man andas genom näsan: 

a. Blir luften uppvärmd och fuktad  

b. Passerar luften snabbare 

4. Struphuvudet förbinder: 

a. Luftstrupen och luftrören 

b. Svalget och luftstrupen 

c. Munhålan och svalget 

5. Av vilken anledning pressas struplocket ner när vi sväljer? 

a. Det gör att luften passerar snabbare 

b. Då renas luften bättre 

c. Det förhindrar att mat och dryck hamnar i luftstrupen 

6. Vilken uppgift har flimmerhåren i luftstrupen? 

a. De hjälper till att transportera slem ner i luftrören 

b. De hjälper till att transportera slem upp mot svalget 

c. De hjälper till att hålla lutstrupen utspänd 

7. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Luftrören har två huvudgrenar 

b. Luftrören innehåller brosk 

c. Luftrörens minsta förgreningar mynnar i luftstrupen 

8. Alveolernas sammanlagda yta är mycket stor. Vilken är anledningen till det? 

a. För att luften ska komma snabbare ner i lungorna 

b. För att utbytet av gas ska bli så stort som möjligt 

c. För att lungorna ska hållas utspända 

9. Vilket eller vilka påstående stämmer? 

a. Höger lunga har tre lober 

b. Vänster lunga har tre lober 

c. Höger lunga har två lober 

  



 
 

 

 

10. Vilken struktur beskrivs så här: Består av två skikt med vätska mellan och gör så att 

lungorna glider lätt när de rör sig 

a. Bröstkorgen 

b. Lungsäcken 

c. Diafragman 

11. Vad händer när man andas in? 

a. Revbenen lyfts och mellangärdet sänks 

b. Mellangärdet pressas uppåt 

c. Volymen i brösthålan ökar 

12. Hur många gånger andas man normalt i vila? 

a. Cirka 25–30 andetag/minut 

b. Cirka 12–16 andetag/minut 

c. Cirka 5–8 andetag/minut  

13. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Andningen styrs av andningscentrum i förlängda märgen 

b. Andningen går inte att påverka med viljan 

c. Hyperventilation innebär att man andas ut för mycket koldioxid 

  



 
 

 

 
Namn:  
Poäng:  
Läs om matspjälkningen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 

1. Vad innebär begreppet metabolism? 

a. de processer där näringsämnen tas upp, bryts ner i kroppen och omsätts till 

energi  

b. ämnesomsättning 

c. att maten bearbetas mekaniskt 

2. Vad innebär det att maten spjälkas? 

a. Att den blandas med saliv 

b. Att den bryts ner i mindre beståndsdelar 

c. Att den tas upp av kroppen 

3. Vissa näringsämnen är essentiella vilket innebär att de: 

a. Är livsnödvändiga 

b. Tas upp snabbare i kroppen 

c. Inte kan tas upp av kroppen 

4. Basalmetabolism är det samma som: 

a. Kroppens behov av näringsämnen vid hårt arbete 

b.  Den energi som behövs till själva matsmältningen 

c. Den energi som kroppen behöver i vila 

5. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Äldre personer har högre basalmetabolism 

b. Äldre personer har ett lägre behov av näringsämnen 

c. En persons basalmetabolism beror på bland annat vikt, ålder och kön 

6. Vilka delar av mag-tarmkanalen sköter den mekaniska bearbetningen av maten? 

a. Tänder och tunga 

b. Glatt muskulatur i magens och tarmens väggar 

c. Bukspottkörteln 

7. Kemisk nedbrytningen av maten innebär att: 

a. maten trycks framåt i magen och tarmen 

b. näringsämnen bryts ner i mindre beståndsdelar med hjälp av enzymer 

c. maten tuggas sönder i mindre beståndsdelar  

8. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Sympatiska nerver bromsar aktiviteten i magen och tarmen 

b. Parasympatiska nerver bromsar aktiviteten i magen och tarmen 

c. Matspjälkningen fungerar sämre när man vilar 

9. Bukhinnan är en hinna som täcker: 

a. Hela mag-tarmkanalens insida 

b. Organen i buken och bukhålan 

c. Insidan av tjocktarmen 

10. Mag-tarmkanalens rörelse som hjälper innehållet i magen framåt kallas: 

a. Absorption 

b. Sympatisk aktivitet 

c. Peristaltik 

  



 
 

 

 

11. Ökad aktivitet i sympatiska nerver leder till att: 

a. man blir torr i munnen 

b. produktionen av saliv ökar 

c. produktionen av saliv minskar 

12. Sväljningen sker i flera delar, som till exempel att: 

a. Öppningen mellan näshålan och svalget öppnas 

b. Struplocket fälls ner över luftvägarna 

c. Öppningen mellan näshålan och svalget stängs 

13. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Den övre magmunnen förhindrar att magsäcksinnehåll kommer ner i tarmen 

b. Den övre magmunnen förhindrar att magsäcksinnehåll kommer upp i matstrupen  

c. Den övre magmunnen kallas också pylorus 

14. Magsaften i magsäcken innehåller saltsyra och det leder till att: 

a. Innehållet i magsäcken blir surt 

b. B-vitamin kan tas upp av tunntarmen 

c. Innehållet i magsäcken blir fastare 

15. Hur lång tid tar det normalt efter en måltid innan magsäcken är tömd? 

a. Cirka ett dygn 

b. Cirka 4 timmar 

c. Cirka 30 minuter 

16. Bukspottkörteln har två delar: 

a. En endokrin del som producerar hormoner och en exokrin del som producerar 

bukspott 

b. En endokrin del som producerar bukspott och en exokrin del som producerar 

hormoner 

17. Levern har flera viktiga funktioner i kroppen, till exempel att: 

a. Lagra näringsämnen 

b. Ta hand om giftiga ämnen och läkemedel 

c. Producera galla 

18. Var sker framför allt absorptionen av näringsämnen till blodet? 

a. I blindtarmen 

b. I tjocktarmen 

c. I tunntarmen 

19. Anledningen till att tunntarmens vägg är formad i små veck är att: 

a. Ytan som ska ta upp näringsämnen blir så stor som möjligt 

b. Att transporten i tarmen ska gå så fort som möjligt 

c. Inte något vatten ska tas upp av tarmen 

20. I tjocktarmen finns ett stort antal bakterier och deras uppgift är till exempel att: 

a. Vara en del av immunförsvaret 

b. Bilda vitamin K 

c. Ta upp näringsämnen 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om njurarna och urinvägarna i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler 
än ett alternativ kan vara rätt. 

1. Njurarna har flera uppgifter i kroppen, bland annat att: 

a. Reglera volymen av vätska  

b. Producera ett hormon som stimulerar bildningen av röda blodkroppar 

c. Producera ett hormon som sänker mängden glukos i blodet 

2. För att njurarna ska fungera på ett bra sätt krävs att: 

a. Man inte dricker för mycket 

b. Blodtrycket är tillräckligt högt 

c. Stora mängder blod strömmar genom dem  

3. Blodet leds in i njurarna via: 

a. Njurvener 

b. Njurartärer 

c. Nefron 

4. Vad kallas den första delen av urinvägarna? 

a. Njurmärg 

b. Njurbark 

c. Njurbäcken 

5. Vilket eller vilka påstående stämmer? 

a. Ett nefron är uppbyggt av glomerulus och tubulus 

b. Ett glomerulus är uppbyggt av nefron och tubulus 

c. Nefron är njurens minsta fungerande enhet 

6. Vad är primärurin? 

a. Den urin man kissar ut först 

b. Vätskan som bildas när blodet filtreras i njurarna 

c. Den urin man kissar på morgonen 

7. Vad innehåller inte urinen hos en frisk person? 

a. Glukos 

b. Avfallsämnen 

c. Salter 

8. Hur mycket rymmer urinblåsan normalt? 

a. Cirka 400-500 ml 

b. Cirka 40-50 ml 

c. Cirka 1000 ml 

9. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Mäns och kvinnors urinrör är ungefär lika långa 

b. Kvinnors urinrör är längre än mäns 

c. Mäns urinrör är längre än kvinnors 

10. Blåstömningen styrs av: 

a. Endast medvetna nervimpulser 

b. Endast omedvetna nervimpulser 

c. Både medvetna och omedvetna nervimpulser 

 

  



 
 

 

Namn:  
Poäng:  
Läs om fortplantningen i Medicin 1 och svara på följande frågor. Observera att fler än ett 
alternativ kan vara rätt. 

1. Till mannens yttre könsorgan räknas: 

a. Pungen och penis 

b. Pungen och testiklarna 

c. Testiklar och bitestiklar 

2. Var sker produktionen av manliga könsceller? 

a. I bitestiklarna 

b. I testiklarna 

c. I sädesledarna 

13. Vilken funktion har prostatakörteln? 

a. Att bilda testosteron 

b. Att bilda en vätska som vid sädesuttömningen blandas med spermierna 

c. Att reglera sexualdriften 

14. Vilka effekter har den manliga köshormonet testosteron? 

a. Styr utvecklingen av skäggväxt och manliga kroppsformer 

b. Stimulerar tillväxten av muskulatur 

c. Påverkar uppbyggnaden av skelettet 

15. Till de kvinnliga inre könsorganen räknas: 

a. Blygdläppar 

b. Livmoder 

c. Äggstockar 

16. Var bildas de kvinnliga könscellerna? 

a. I livmodern 

b. I äggstockarna 

c. I äggledarna 

17. Vilka är de kvinnliga könshormonerna? 

a. Östrogen 

b. Prolaktin 

c. Progesteron 

18. Ägglossning innebär att: 

a. äggceller lossnar från äggstocken 

b. slemhinnan i livmodern växer 

c. äggcellen befruktas 

19. Normal sker befruktningen i: 

a. Äggstocken 

b. Livmodern 

c. Äggledaren 

20. Vad är en menscykel? 

a. Den tid när en kvinna kan bli gravid 

b. Tiden från första dagen i en mens till första dagen i nästa mens och vanligen 

runt 28 dagar 

c. Tiden från ägglossning till mensens första dag och vanligen cirka 14 dagar 

  



 
 

 

 

21. Under vilken period är chansen störst att ett ägg blir befruktat? 

a. Vid ägglossningen och cirka ett dygn efter ägglossning 

b. Direkt före menstruationen 

c. Direkt efter menstruationen 

22. Vilken funktion har moderkakan? 

a. Den förbinder fostrets och mammans blodcirkulation   

b. Moderkakan fungerar som fostrets lungor, njurar och mag-tarmkanal 

c. Moderkakan styr utvecklingen av anlag till kroppens olika organ 

23. En normal graviditet varar i cirka: 

a. 40 veckor 

b. 30 veckor 

c. 45 veckor 

24. En förlossning kan delas in i tre skeden. Det skede där livmoderhalsen är helt öppen 

och mamman krystar fram barnet kallas: 

a. Utdrivningsskedet 

b. Efterbördsskedet 

c. öppningsskedet 

 


