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Provets omfattning: vad du skall kunna

Provet handlar om ekologi, det som står på sidorna 100–119 i boken.

Viktigt att kunna

Du skall kunna:

• beskriva energiflöden i ett ekosystem

• beskriva hur materia ingår i kretslopp i ekosystemen

• Förklara fotosyntesen

• förklara sambandet mellan populationer och de resurser som finns i ett eko-
system

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig enligt mallen i tabell 1 på sidan 3. Försök att svara
utförligt på frågorna, och att visa upp alla dina kunskaper!



Exempelfrågor

Många av dessa frågorna kommer att finns med på provet!

1. Vad är en näringspyramid?

2. Vad är en näringsväv?

3. Vad är fotosyntesen?

4. Varför är det svårt att skapa en komplett näringsväv för ett verkligt ekosy-
stem?

5. Ge ett exempel på ett ekologiskt kretslopp.

6. Förklara fotosyntesens roll i ett ekosystem.

7. Vad visar en näringspyramid?

8. Vad visar en näringsväv?

9. Rita och förklara ett eller flera ekologiska kretslopp.

10. Hur påverkar resurserna i ett ekosystem populationerna av olika arter?

11. Varför är det viktigt att känna till de ekologiska kretsloppen för att förstå
olika ekosystem?
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https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringspyramid
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringsv%C3%A4v
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biogeokemiskt_kretslopp


Tabell 1: Hur du kommer att bedömmas inom det här området.
Betyg

Område E C A

Energiflöden i eko-
system

Du beskriver enkla
ekologiska samband,
och ger exempel på
energiflöden

Du beskriver eko-
logiska samband och
beskriver energi-
flöden.

Du beskriver eko-
logiska samband och
beskriver energiflöden
och hur de samverkar,
samt drar slutsatser
från detta.

Kretslopp Du kan ge exempel på
ekologiska kretslopp.

Du beskriver flera eko-
logiska kretslopp, och
drar vissa slutsatser
från dina beskrivning-
ar.

Du beskriver eko-
logiska kretslopp, och
drar slutsatser om hur
de samverkar med
varandra och energi-
flöden i ekosystem.

Fotosyntesen Du kan beskriva foto-
syntesen med ord eller
formel.

Du kan beskriva foto-
syntesen med ord och
formel samt förklara
vad den innebär.

Du kan beskriva foto-
syntesen med ord och
formel samt förklara
vad den innebär. Du
kan även beskriva dess
roll i ekosystem.

Sambandet mellan
populationer och
resurser.

Du kan ge en enkel
förklaring på hur re-
surser och populatio-
ner påverkar varandra.

Du kan förklara hur re-
surser och populatio-
ner påverkar varandra i
ett ekosystem.

Du kan förklara hur
resurser och popu-
lationer påverkar
varandra i ett ekosy-
stem, samt förklara
hur detta samverkar
med andra ekologiska
samband (till exempel
näringsvävar).
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