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Svar på frågor - 
Frank BLÅ

Kapitel 1
1. Vilka observationer tog grekerna som bevis för att jorden är rund?

De såg att det första som syntes av ett skepp som kom in från havet var
dess mast. De såg även att skuggan som jorden kastar på månen vid en
månförmörkelse hade en rund form. De upptäckte också att polstjärnan kom
närmare och närmare horisonten ju längre söder ut man kommer. (s.8)

2. Hur såg Kopernikus heliocentriska världsbild ut?

Den hade solen i centrum. Planeterna, inklusive jorden, satt fast på klotrunda
kristallsfärer och snurrade runt solen. (s.9)

3. Vad vinner man på att skapa en modell?

Man kan visa hur begrepp och kunskap hänger samman på ett enklare och
tydligare sätt än med bara ord. (s.9)

4. Hur kan man testa en hypotes?

Man kan testa hypoteser genom kontrollerade experiment. (s.10)

5. Vilka stöd fann Galilei för den heliocentriska världsbilden?

Han upptäckte bland annat fyra månar som snurrade runt Jupiter. Allt snurrade
alltså inte runt jorden. (s.10)

6. Varför blev mikroskopet ett viktigt verktyg inom forskningen?

Mikroskopet gjorde det möjligt att se saker som var för smått för att se med
bara ögat. På så sätt öppnade det en helt ny, outforskad mikrovärld. (s.12)

7. Redogör för det vetenskapliga arbetssättet.

Det naturvetenskapliga arbetssättet börjar med en observation eller ett
experiment. Sedan ställer man upp en hypotes. I ett kontrollerat experiment
kan man sedan se om hypotesen stämmer eller inte. Om hypotesen stämmer
har man kanske lärt sig något nytt. Om hypotesen inte stämmer måste man
förkasta den, och kanske ställa upp en förbättrad hypotes, som sedan kan
testas. Alla försök måste dokumenteras i rapporter, för att resultaten ska vara
tillgängliga för andra forskare att granska. (s. 16-17)
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8. Vad menas med en hypotes?

En hypotes är den bästa genomtänkta gissningen man kan göra utifrån det man 
redan vet. (s.16)

9. Varför skriver man ofta en rapport när man gjort ett experiment?

Genom att skriva en rapport kan andra forskare kontrollera dina resultat. De kan 
också göra om försöket och förhoppningsvis få samma resultat. Andra forskare 
kan även lära sig från dina experiment. (s.17)

10. Vad innebär försiktighetsprincipen?

Den innebär att man ska avstå från exempelvis ett experiment om det finns risk 
för att skada miljö eller människors hälsa. (s.18)

11. Vad menas med pseudovetenskap?

Ovetenskapliga myter som vill framstå som vetenskapliga, men inte är det, 
kallas pseudovetenskap eller falsk vetenskap. (s.19)

12.  Det finns ett talesätt som säger ”en tidsålders vetenskap, nästa 
tidsålders dårskap”. Ge ett exempel och förklara varför det kan vara både 
fel och rätt att säga så.

Går man mer än 2500 år tillbaks i tiden så trodde vi att jorden var platt. Lite 
elakt skulle man kunna kalla det för dårskap, eftersom vi idag vet att det är fel. 
De människor som levde på den tiden ansåg att det var sanning eftersom det 
var den bästa förklaring de kunde komma fram till.

Ser man vidare, till exempel på Kopernikus heliocentriska världsbild, så hävdade 
den att solen var universums centrum. På den tiden och med den tidens 
utrustning var det en bra bild av universum. Idag vet vi att solen är en liten 
stjärna, bland miljarder andra, långt ifrån universums centrum.

lärarhandledning 47-91191-2



Frank 1 © Författarna och Liber AB Får kopieras 3 

Kapitel 2
1. Vad säger energiprincipen?

Energiprincipen säger att energi inte kan förstöras eller nyskapas, den kan bara 
omvandlas. (s.25)

2. Vad är kemiskt lagrad energi?

Kemisk energi finns lagrad i bindningar i alla ämnen. Ved, mat och annat bränsle 
är särskilt rika på kemiskt lagrad energi. (s.25)

3. Vad är fotosyntes för något och var sker den?

Fotosyntesen är en kemisk reaktion där växter fångar in energin i solljuset, 
och lagrar den som kemisk energi. Koldioxid och vatten kan vid reaktionen med 
hjälp av solenergi bilda druvsocker och syre. Solenergin som kemisk energi i 
druvsockret. Fotosyntesen sker i växternas kloroplaster. (s.26)

4. Varför är fotosyntesen så viktig?

Genom fotosyntesen fångas energi från solen och lagras som kemisk energi. 
Den kemiska energin används sedan av allt liv i ekosystemet. (s.26)

5. Vilka skillnader och likheter finns mellan djur- och växtceller?

Båda celltyperna innehåller cellkärna, cellmembran, cellplasma och mitokondrier. 
Växtcellerna är ensamma om att ha cellvägg, vakuol och kloroplaster. (s.26-27)

6. Nämn tre miljöfaktorer som är viktiga för ekosystemet.

Klimat, tillgång till energi, näring, ljus och vatten är några exempel. (s.28)

7. Vad visar en näringskedja?

Den visar hur energi och näring förs från växter (producenter) till djur 
(konsumenter) när djuren äter växterna, eller när rovdjuren äter växtätarna. 
(s.29)

8.  Varför ger en näringsväv en bättre bild av verkligheten än en 
näringskedja?

Många växter är mat åt olika djur. Djuren äter också olika växter. Genom att 
sätta ihop flera näringskedjor till en näringsväv blir den bilden tydligare. 
Modellen ger alltså en bättre bild av verkligheten. (s.29)

9. Vad visar en energipyramid?

Energipyramiden visar hur det blir mindre och mindre energi kvar i ekosystemet, 
ju längre upp i näringskedjan man kommer. (s.35)

lärarhandledning 47-91191-2



Frank 1 © Författarna och Liber AB Får kopieras 4 

10.  Det finns producenter, konsumenter, och nedbrytare i ekosystemet.  
Vilka två är nödvändiga och varför?

Producenter och nedbrytare är absolut nödvändiga i ekosystemet. 
Producenterna är nödvändiga eftersom de omvandlar solenergi till kemiskt 
bunden energi. Nedbrytarna är nödvändiga eftersom de bryter ner de döda 
växterna. Konsumenter är däremot inte nödvändiga i ekosystemet då de bara 
äter av växterna. Under livets utveckling har många växter blivit beroende av 
konsumenterna, så de fyller oftast en väldigt viktig roll i ekosystemet. (syntes 
ur kap 2.2)

11. Redogör för kolets kretslopp.

Kolets kretslopp kan delas in i tre ”tidscykler”. Ett snabbt där koldioxid från 
atmosfären binds in i växter som äts av djur eller människor. Djuren och 
människorna andas sedan ut koldioxid till atmosfären och kretsloppet är slutet.

I en medellång tidscykel sönderdelas döda organismer (djur, växter 
och människor) i en syrerik miljö. Då frigörs den koldioxid från de döda 
organismerna. 

I den riktigt långa cykeln kommer de döda djuren och växterna inte att 
sönderdelas fullständig, på grund av syrebrist. De kan på lång sikt omvandlas 
till fossila bränslen, som kol och olja. När vi människor förbränner de fossila 
bränslena frigörs koldioxid till atmosfären. (s.32-33)
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Kapitel 3
1. Vad är ekotjänster för något? Ge två exempel.

Det är naturresurser och ekologiska processer. Pollinering, ren luft, rent vatten, 
mat, avkoppling i naturen och flödande energikällor som vattenkraft, solenergi 
och vindkraft är några exempel på ekotjänster.

2. Vad påverkar ett ekosystemens bärförmåga?

Ekosystemets bärförmåga påverkas bland annat av hur många människor som 
bor där, med vilka råvaror och metoder man producerar saker, samt hur mycket 
avfall vi lämnar efter oss. (s.41)

3. Ge några exempel på hur vår moderna livsstil kan orsaka miljöproblem. 

Vår överkonsumtion av varor leder till stor användning av råvaror som 
tungmetaller och kemikalier. Om de sprids i naturen uppstår miljöproblem. Det 
går även åt mycket energi för att producera alla varor.

Våra resor kräver också mycket energi och eftersom fossila bränslen är den 
huvudsakliga energikällan i världen så leder det till miljöproblem.

Överkonsumtionen av energi leder också till miljöproblem. (s.41)

4. Vad är ett ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket visar hur stor yta det går åt för att producera 
den mat vi äter och energi vi använder, alla prylar vi konsumerar, transporter 
vi behöver och slutligen den yta som krävs för att ta hand om avfallet som 
uppstår. (s. 43)

5. Varför mäts ekologiska fotavtryck i så kallade globala hektar?

Det mäts i globala hektar eftersom det ofta behövs odlingsyta i andra delar av 
världen (dvs. globalt) än där produkten används. (s.43)

6. Vad är den ekologiska skulddagen för något? 

Det är den dagen på året när vi har konsumerat alla resurser som nybildas på 
jorden på ett år. (s.43)

7. Hur kan man påstå att nästan all energi kommer från solen?

Solen värmer land, luft och vatten. Det driver vattnets kretslopp och ger upphov 
till vindar. På så sätt drivs vatten-, våg- och vindkraft av solen. Solen har också 
genom fotosyntes gett energin i fossila bränslen. 

Den energi som inte kommer från solen är kärnenergi i kärnkraftverkens 
uran. De radioaktiva processerna värmer jordens inre och ger på det sättet 
bergvärme. (s.44)
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8. Varför delar man in energikällor i förnybara- och inte förnybara?

Man kan dela in energikällorna i förnybara- och inte förnybara för att få en 
överblick över dem. De förnybara nybildas hela tiden av inströmmande solljus. 
För att de inte förnybara ska nybildas krävs det miljontals år. (s.45)

9. Vilka är de viktigaste energikällorna i Sverige?

Olja (33%), biobränslen (27%), kärnkraft (16%) och vattenkraft (15%) är de 
viktigaste energikällorna i Sverige. (s.45)

10. I vilka sektorer används energin i Sverige?

Energin används inom industrin (38%), bostäder och service (36%) och 
transporter (26%). (s.45)

11. Vilka är de fossila bränslena?

De fossila bränslena är kol, olja och naturgas. (s.45)

12. Varför kan torv ses som både en förnybar och inte förnybar energikälla?

Torv nybildas med ungefär en millimeter per år. Det är en långsam process om 
man jämför med andra förnybara energikällor, men en snabb process om man 
jämför med inte förnybara energikällor. Därför hamnar torven mitt emellan 
förnybara och inte förnybara. (s.48)

13. På vilket sätt ger vattnets kretslopp förutsättningar för vattenkraften?

När solen värmer vattenytor avdunstar vatten till atmosfären. Vattenångan 
stiger upp i atmosfären och kyls av. När vattenångan kyls bildas regnmoln och 
så småningom regn. När regnet kommer ner på marken samlas det i större och 
större vattendrag, som alla leder tillbaks till havet. Vi människor kan bygga 
dammar i vattendragen och samla upp vattnet. När vi sedan leder vattnet 
genom en turbin så bildas elektricitet med hjälp av en generator. (s.49) 

14. Varför är en värmepump bra för miljön?

Värmepumpen använder elektrisk energi för att samla in värmeenergi från 
omgivningen. Den insamlade värmeenergin släpps sedan in i våra hus och 
värmer dem. Eftersom värmepumpen ger 3-4 gånger mer värmeenergi än den 
elektriska energi den använder blir det en energibesparing och därmed bra för 
miljön. (s.51)

15. Hur går det till när vi får elektricitet från uranet i kärnkraftverken?

När urankärnor klyvs genom fission omvandlas kärnenergi till värmeenergi. 
Värmen används för att koka vatten i reaktorn så att ånga bildas. Ångan leds i 
rör förbi en turbin som får en generator att snurra. Generatorn omvandlar på så 
sätt ångans rörelseenergi till elektrisk energi. Efter generatorn kyls ångan ner 
så att det blir vatten igen. Vattnet leds in i reaktorn och kan kokas igen. (s.52)
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16. Hur ska det använda kärnbränslet förvaras?

Vårt använda kärnbränsle ska förvaras i tunnlar 500 meter ner i berggrunden. 
I golvet på tunnlarna ska man borra hål. I hålen kommer man att lägga 
kärnbränslet i kopparkapslar omslutna av lera. När man lagt ner kopparkapslarna 
kommer man att fylla igen tunneln. På det viset har man flera skyddsbarriärer 
för att hindra strålningen från att läcka ut. (s.53)

17. Hur har Sveriges energianvändning förändrats under 1900-talet?

Från 1900 till 1940 var ved, kol och koks de viktigaste energikällorna. Vi hade 
en ganska låg energiförbrukning (runt 75 TWh).

Efter andra världskriget började vi använda olja, och energianvändningen gick 
från runt 100 TWh 1945 till runt 450 TWh 1965. Nästan hela denna uppgång 
täcktes av olja. Vattenkraft blev också en viktig energikälla på 1960-talet. 

Runt 1970 började vi använda kärnkraft. Denna ”nya” energikälla täckte upp 
den minskade oljeanvändningen efter oljekrisen i början av 1970-talet. Vi har 
haft en ganska jämn energianvändning sedan 1960-talet. (s.58)

18. Vad innebär förhöjd växthuseffekt?

Den förhöjda växthuseffekten är ett resultat av att vi släppt ut växthusgaser i 
atmosfären. Gaserna hindrar värmestrålning från jorden från att försvinna ut i 
rymden. När värmestrålningen blir kvar på jorden ökar temperaturen. (s.64)

19. Vilka effekter kan vi vänta oss av den förhöjda växthuseffekten?

Förhöjd växthuseffekt kommer troligen att leda till att isarna vid nord- och 
sydpolen på sikt smälter. Havsvattennivån kommer då att stiga. Öknarna 
kommer att spridas och vädersystem och havsströmmar kan komma att 
påverkas. (s.65)

20. Vilka skadliga ämnen finns i avgaser, och vilken effekt har de?

I avgaser finns koldioxid som leder till förhöjd växteffekt. Svaveldioxiden i 
avgaserna leder till försurning, medan kväveoxider leder till både övergödning 
och försurning. Det bildas också sotpartiklar som är skadliga för hälsan. (s.68)

21. Varför drabbas Sverige extra hårt av försurning?

I Sverige har vi en bergrund som är dålig på att neutralisera surt regn. Vår 
granskog bidrar också till att Sverige är extra försurningskänsligt. (s. 70)

22. Hur uppstår smog?

När det finns många bilar som släpper ut avgaser, och vindarna inte för bort 
avgaserna bildas smog. (s.72)

23. Varför är ozon både bra och dåligt?

När ozon finns högt upp i atmosfären skyddar det mot solens farliga UV-strålar. 
När ozonet finns nära marken skadar det växter och djur (s. 72 + 74).
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24. Hur tar vi hand om alla sopor vi producerar?

50 % av våra sopor förbränns, 35 % återvinns, 14 % komposteras och bara 1 % 
läggs på deponi. (s.76)

25. Vad är typiskt för ett organiskt miljögift?

Organiska miljögifter är fettlösliga och stabila. (s.79)

26. Hur leder mer näring i vattnet till syrefria bottnar?

När det blir mer näring i vattnet kan alger och blågröna bakterier föröka sig 
väldigt mycket. När de sedan dör faller de ner till botten. Där finns bakterier 
som använder syre när de bryter ner algerna och de blågröna bakterierna. När 
det är mycket som ska brytas ner kommer syret att ta slut, och vi får syrefria 
bottnar. (s.83)
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Kapitel 4
1. När ska Sveriges 16 miljömål vara uppfyllda?

Tanken är att miljömålen ska vara uppfyllda 2020. (s.90)

2. På vilket sätt påverkar minskade transporter miljön?

Transporter ger avgaser som innehåller koldioxid som ger en ökad 
växthuseffekt. Svaveldioxiden i avgaserna ger försurning, och kväveoxiderna 
ger både försurning och övergödning. (s.91)

3. Vad kan vi göra för att få ett mer energieffektivt samhälle?

Vi kan bygga ut fjärrvärme. Det gör att ”spillvärme” från industrierna används 
för att värma upp hus. Vi kan även se till att bilarnas energiförbrukning minskas, 
och i övrigt använda miljövänlig teknik. (s.91)

4. Vilka för- och nackdelar finns det med kärnkraft?

Fördelen med kärnkraft är att den är ”koldioxidfri”. Nackdelen är att det avfall vi 
får från kärnkraften är farligt i 100 000 år. (s.94)

5. Vad innebär producentansvar?

Det innebär att det företag som tillverkar, importerar eller säljer en vara också 
måste se till att varan kan tas omhand på ett miljövänligt sätt. (s.95)

6. Vad är en livscykelanalys och varför görs den?

En livscykelanalys visar hur en vara påverkar miljön. Den tar hänsyn till hur 
mycket råvaror och energi som går åt från råvara till produkt och vidare till 
avfall. (s.95) 

7. På vilket sätt kan ekonomi användas för att nå en god resurshushållning?

Man kan till exempel sätta ett pris på de ekotjänster som påverkas av 
produktionen av en viss vara, så att det blir tydligt hur mycket det faktiskt 
kostar att producera något. Man kan också lägga extra skatt på miljöfarliga 
varor och processer, eller ge skattelättnader/bidrag till miljövänlig produktion. 
(s.96)

8. Hur kan vi skydda den biologiska mångfalden?

Vi kan skapa skyddade områden som naturreservat eller nationalparker.

9. Vilka är Sveriges tre åtgärdsstrategier för att nå ett hållbart samhälle?

Strategi för att effektivisera energianvändning och transporter, strategi för 
kretsloppstänkande, samt strategi för resurshushållning. (s.91, 95, 96)
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10.  Varför blir det intressant att titta på en satellitbild av jorden tagen  
under nattetid?

På en sattelitbild över jorden kan man se vilka områden som lyser starkast. 
Ljuset kommer ursprungligen från förbränningen av fossila bränslen. 
De upplysta områden visar alltså vart energiförbrukningen och därmed 
koldioxidutsläppen är höga. (s.98)

11. Vad händer när inkomsterna i ett samhälle stiger?

När inkomsterna i ett land stiger ökar antalet industrier och fordon. 
Uppvärmningen går från biobränslen till fossila bränslen. Konsumtionen ökar 
också. Allt detta leder till ökad resurs- och energianvändning vilket leder till 
ökad belastning av miljön. (s.99)

12. Vad är Agenda 21?

Agenda 21 är ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Det lanserades 1992 
i Rio de Janeiro. (s. 99)

13. Vad är millenniemålen för något?

Det är ett nytt handlingsprogram, i åtta punkter, för en hållbar utveckling. 
Handlingsprogrammet antogs år 2000. (s.100)

14. På vilket sätt kan rikare länder bistå de fattigare?

Man kan bistå med direkt stöd i form av pengar, men även genom att fattiga 
länder inte behöver betala skulder till rikare länder – så kallad skuldavskrivning. 
Rikare länder kan även bistå med kunskap, teknik och erfarenhet. (s.101) 

15. Hur kan du bidra för att få en rättvisare handel i världen?

Jag kan exempelvis se till att handla rättvisemärkta varor. (s.102)

16.  Varför är det, ur ett miljöperspektiv, viktigt med jämställdhet mellan 
könen?

Kvinnor har ett miljövänligare konsumtionsmönster än män. Om vi kan uppnå 
jämställdhet mellan könen borde alltså miljöpåverkan gå ner. (s.103)

17. Vad kan du själv göra för att bidra till en bättre miljö?

Jag kan åka kollektivt, handla miljömärkt, källsortera, använda lågenergilampor 
och försöka att använda så lite energi som möjligt. (s.105)
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