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Svar på frågor - 

Frank GUL

Block 1

Kapitel 1

1. Att man formulerar hypoteser som kan testas – och att man alltid har grund 

för olika påståenden genom att hänvisa till testade hypoteser, som ofta 

sammanfattats till en modell/teori.

Det naturvetenskapliga arbetssättet kräver att de experiment som man gör ska vara 

välplanerade, välgrundade och kunna upprepas av flera som då ska få samma resultat. 

Det kräver också att andra kommer åt resultaten så att de kan granskas och kritiseras. 

Läs mera på s. 9–11.

2. En tänkbar förklaring är denna: Enbart kunskaper i exempelvis biologi eller 

kemi räcker inte för att förklara varför vi människor beter oss så att det uppstår 

miljöproblem – det krävs även kunskaper i bl.a. ekonomi och sociologi.

Den här frågan kan du gärna diskutera mera med dina kurskamrater. Det finns 

inget entydigt svar! Att komma till rätta med miljöproblem är en komplicerad 

uppgift som kräver att många samarbetar. Det krävs forskning inom olika områden, 

exempelvis hälsa och vård, kemi, fysik, biologi, teknik och många fler som arbetar med 

kommunikationsvetenskap för att nå ut med olika forskningsrön. Det krävs också 

kunskaper kring hur personer flyttar på sig över kontinenterna, hur vi samarbetar, hur vi 

konsumerar, m.m. Läs mera på s. 4–6 för att få inspiration.

3. Mot: Eftersom det inte blev särskilt många sjukdomsfall, inte heller bland 

ovaccinerade personer, så var farhågorna för en epidemi överdriven. Dessutom 

blev biverkningarna allvarliga för somliga personer. 

 För: Det var nog tack vare vaccineringen som det inte bröt ut någon epidemi. 

Vi var tvungna att handla snabbt, och ingen medicinsk behandling kan anses 

ofarlig till 100 %.

4. Vi bildar alltid ord som ger oss möjlighet att dela upp verkligheten och förstå 

den, så detaljerat som det verkar vara nödvändigt. Sedan kan de här olika 

begreppen utnyttjas bl.a. inom lagstiftning. Om medicinska experter förklarar 

ett sjukdomsutbrott för ”pandemi” så kan man exempelvis få rätt att ta till 

tuffare skyddsåtgärder än mot något som enbart är en ”epidemi”.
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Kapitel 2

1. En hypotes är ett välgrundat antagande om ett fenomen man är intresserad av. 

Den testas genom välplanerade undersökningar, exempelvis experiment eller 

observationer. Om det som man trodde stämde, verifieras hypotesen. Om inte, 

förkastas den och man får tänka om utifrån den nya erfarenheten man har fått 

om fenomenet. Läs mera på sidan 11. 

2. En teori är vetenskapens bästa beskrivning av ett fenomen. En teori kan 

förklaras med en modell. En modell är ett försök att beskriva och förenkla 

verkligheten. Ett exempel är atomteorin som är vetenskapens bästa beskrivning 

av vad en atom är, medan en modell är en bild av vad atomer kan tänkas vara 

och hur de är uppbyggda. Många anser dock att en teori och en modell skulle 

kunna vara samma sak. Läs mer på sidorna 11-14.

3. Semmelweis använde den naturvetenskapliga metoden genom att ställa upp 

en hypotes, testa hypotesen, förkasta eller verifiera hypotesen och ställa 

upp nya hypoteser. Han testade en sak i taget, vilket är mycket viktigt vid 

hypotesprövning, och genom resultatet kunde han ställa upp nya hypoteser som 

var baserade på det som han kommit fram till. Läs mera på sidorna 9–10. 

4. Försiktighetsprincipen innebär att man ska tänka igenom vad man gör och 

handla utifrån det som kan antas vara minst skadligt. Ett exempel är att man 

ska avhålla sig från rökning, och särskilt gäller det gravida kvinnor – läs mer på 

s. 15. 

5. DISKUSSIONSFRÅGA - LEDTRÅDAR: Se s. 31.

Vad drabbar rimligen individen själv om fenomenet är skadligt – vad är snarare ”allas 

och ingens ansvar”?

6. Konkurrens mellan forskare kan vara både positiv och negativ. Positivt är att 

olika grupper sporrar varandra till att hitta nya rön om saker och ting genom 

att publicera sig och sprida sina resultat. Det finns dock inte någon definitiv 

spärr mot fusk, som kan uppstå om frestelsen till publicering blir för stor, 

exempelvis för att man vill förbättra sina karriärmöjligheter.

7. Forskning ska kunna upprepas, vara reproducerbar, och den ska publiceras, så 

att den kan granskas och kritiseras. Detta görs i första hand av kollegor som 

fått i uppdrag av den tidskrift som texten skickats till, att granska texten och ge 

sitt utlåtande. När en artikel är publicerad, är den alltså granskad av experter 

och bedömd som rimlig. Sedan är den öppen för allmän granskning av alla som 

vill. Läs mer på sidan 17.

8. Man kan förstås ljuga även i skrift, i ett första skede. Men om man lyckas få 

in en medvetet felaktig rapport i en vetenskaplig tidskrift, och sedan ingen 

annan forskargrupp kan få samma resultat med samma metod och utrustning, 

så börjar ”forskarsamhället” tvivla på rimligheten i upptäckten. Det är nog 
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sällan någon bluffar medvetet – man vet ju att risken för upptäckt är stor, och 

att man då har förstört alla sina karriärmöjligheter. Däremot kan man ju ibland 

ur experiment dra ”sensationella” slutsatser som efter hand visar sig felaktiga. 

Då är det mer fråga om att man har ”handlat i god tro”. Den som har dragit 

snabba slutsatser kanske inte har det  rätta kritiska sinnelaget för att arbeta 

som forskare, men han/hon har ju inte fuskat medvetet.

9. Etikprövningslagen är till för att skydda alla dem som ingår i forskningen från 

onödigt lidande. Man väger då nyttan med studien mot skadan. Läs mera på s. 

18–19 samt under ”Perspektiv” på s. 20–21.

10. Vi människor anser (utan att egentligen veta det) att vargar och katter inte 

begriper detta med etiska och moraliska ställningstaganden. Däremot gör ju vi 

det, och vi kan inte säga att djur inte behöver behandlas med respekt!

11. Kunskaper om att klyva atomer har också använts, och används nu, i 

destruktiva och skadliga syften, för kärnvapen.

12. I princip är det forskarnas bedömning – i det här fallet är alltså Pluto betydligt 

mindre än alla andra planeter, och påminner i storlek mer om asteroiderna 

i bältet mellan banorna för Mars och Jupiter. Det är också så att en enskild 

forskare får göra vilken bedömning som helst i sådana här fall – men sedan 

gäller det att övertyga en majoritet av experterna inom området, och det kan 

vara svårare. Det är inte säkert att övriga experter ändrar sin uppfattning bara 

för det ”går mode” i en viss uppfattning.

13. Nazisternas så kallade rasbiologi är ett exempel, och motiverades bland annat 

med naturvetenskapliga teorier kring neurologi och epidemiologi. Förkastandet 

av genetisk forskning i Sovjetunionen är ett annat exempel. Det är inte en sund 

vetenskaplig metod att skicka personer som har annan vetenskaplig åsikt än 

den politiska ledningen till arbetsläger! 

14. Pseudovetenskap är så kallad ’falsk vetenskap’, alltså påståenden som 

sägs bygga på resultat enligt naturvetenskapens krav på offentlighet och 

reproducerbarhet, men som inte gör det. Exempel på pseudovetenskap är 

astrologi och vattenletning med hjälp av slagrutor. Läs mera på s. 23.

15. Det finns alltid gråzoner mellan det vi vet och inte vet. Något som idag klassas 

som pseudovetenskap kan komma att uppgraderas till ”riktig vetenskap” med 

tiden, när fenomenet har testats med vetenskapliga metoder inom ramen för det 

naturvetenskapliga arbetssättet. Se även fråga 16 och läs mer på s. 23–24.

16. Alla inom ett yrkesområde vet att ”det här fungerar”, utan att man direkt har 

forskat med hypotesprövning osv. inom området.
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17. Det kan vara på två olika sätt. Metoderna kan vara någorlunda likvärdiga, 

och då blir det delvis en ”vanesak” vad man använder – och det är ju bäst att 

läkarna använder den metod som de är tränade på. Men det kan ju också vara 

så, att den ena metoden är betydligt mer framgångsrik än den andra, och då 

borde yrkesetikens resonemang leda till att alla går över till den effektivare 

metoden.

18. Ett exempel är användning av bekämpningsmedel i jordbruk mm. Man blir bl.a. 

av med många sjukdomar på grödor eller på människor, men sprider samtidigt 

gifter i miljön.

Kapitel 3

1. Allt det som bygger upp det vi ser runt omkring oss, och som vi själva består av. 

Materia har massa, dvs. en våg ger utslag när vi försöker väga materia!

2. Fast form, vätska och gas. Ej omnämnt i texten: Övergången fast form 

till vätska kallas smältning, omvänt stelning (eller att vätskan fryser). 

Övergången från vätska till gas innebär avdunstning (ibland kokning), omvänt 

kondensation. Övergångar mellan fast form och gas brukar kallas sublimering. 

3. I kärnan finns positivt laddade protoner och nästan alltid oladdade neutroner. 

Runt kärnan kretsar negativt laddade elektroner.

4. Ett ämne uppbyggt av atomer som alla har samma kemiska egenskaper, 

genom att de har samma antal protoner/elektroner. Varje grundämne har detta 

bestämda antal, som även kallas atomnummer. 

Ett exempel är väte som finns i tre varianter: Väte (en proton och ingen neutron), 

deuterium (en proton och en neutron) och tritium eller ”tretungt” väte som det också 

kallas (en proton och två neutroner)

5. En viss typ av atomer av ett grundämne. Atomkärnor med samma antal 

protoner har inte alltid samma antal neutroner. Då blir det kärnor av olika 

isotoper av samma grundämne. Ett vanligt sätt att sortera atomer är efter 

antalet protoner i kärnan som i det periodiska systemet. Platsen i systemet är 

den samma som antalet protoner i kärnan. 

6. Man kan också sortera efter kok- och smältpunkt, reaktivitet, radioaktivitet, 

färg, hållfasthet, massa, etc. Det beror på vad man är intresserad av.

7. När det har bildats ett helt nytt ämne (som vi ser det) genom att minst 2 

grundämnen har slagit sig samman. Det här nya ämnet är enhetligt, och det 

går inte att dela upp det i grundämnena igen genom sådana enkla metoder som 

att exempelvis att lösa upp ämnet i en vätska, och hoppas på att bara det ena 

grundämnet löser sig.
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8. Genom en kemisk reaktion, antingen mellan minst två rena grundämnen, eller 

mellan två andra kemiska föreningar, eller förstås ett grundämne och en kemisk 

förening.

9. En enkel jon är en atom som har fått laddning, antingen positiv eller negativ, 

vilket kommer sig av att atomen har tagit upp eller avgivit en eller flera 

elektroner. Orsaken är att grundämnet då hamnar i ett mer stabilt tillstånd. 

För bl.a. natrium och kalium blir tillståndet mer stabilt om atomerna avger en 

elektron och bildar positiva joner. För exempelvis klor däremot blir tillståndet 

mer stabilt om atomerna tar upp en elektron och bildar negativa joner.

En sammansatt jon, som exempelvis nitratjonen och sulfatjonen, kan i stället beskrivas 

som en molekyl med laddning. Också här får man ett mer stabilt tillstånd när partikeln är 

laddad.

10. En molekylförening byggs upp av utåt sett oladdade molekyler. Inom molekylen 

finns jämförelsevis starka kemiska bindningar, medan bindningskrafterna 

mellan molekylerna kan vara av olika typ och olika starka.

En jonförening byggs upp av en kombination av positiva och negativa joner, som sitter 

i ett regelbundet mönster, så att de kompenserar varandras laddningar. Båda de positiva 

och de negativa jonerna kan vara antingen enkla eller sammansatta (vanligast är att de 

negativa är det). Ibland kan det även förekomma fler än två slags joner, men de positiva 

och negativa laddningarna ska alltid ta ut varandra. Bindningarna mellan de positiva och 

de negativa jonerna är starka.

11. Ofta byggs kemiska föreningar upp av två eller flera grundämnen i väldigt 

bestämda proportioner. 

12. Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius. Systemet är internationellt och 

allmänt accepterat – alla kemister förstår vad man menar.

13. Grundämnenas periodiska system. Det här schemat visar hur grundämnenas 

egenskaper ”återkommer” med jämna mellanrum, och man kan då lättare 

förstå bl.a. hur olika grundämnen fungerar i kemiska reaktioner.

Den ryske kemisten Dmitri Mendelejev anses vara det periodiska systemets fader. Han 

sorterade först grundämnena efter stigande atommassa (tidigare kallat atomvikt). Genom 

att sortera grundämnena på det viset insåg han att många egenskaper återkommer på 

ett periodiskt sätt. Numera sorterar man efter antalet protoner för ett grundämne – men 

protoner kände man inte till på Mendelejevs tid. I ytterst få fall har ett grundämne med 

högre atommassa färre antal protoner än ett ämne ”intill”, så det är inte så väldigt 

mycket man har behövt ändra på efter Mendelejev. Det gick också att se var det fanns 

”luckor” i Mendelejevs tabell – och de här felande ämnena har man sedan upptäckt!

14 a) Koksalt innehåller inte grundämnet kol. Saltkristallerna är i stället 

uppbyggda av natriumjoner och kloridjoner. De sitter så hårt bundna att 

smältpunkten för koksalt är så hög som 800 °C, och den temperaturen är svår 

att uppnå på en köksspis.
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b) Grundämnet kol har svart färg, och det är vad som finns kvar efter 

upphettning. Socker är ett organiskt ämne, som vi oftast renframställer ur 

växter. 

c) I koksalt är alltså bindningsstyrkan (i detta fall mellan jonerna) hög. I sockret 

är bindningarna, både mellan och inom molekylerna, svagare.

15. Två väteatomer omger en syreatom.

16. ”Förmåga att utföra arbete”. I vardagsspråket kan energi dels betyda 

”arbetslust” hos en människa, dels den energi som omsätts i samhällets 

ekonomiska liv i form av exempelvis olja och kärnenergi.

17. Energin kan inte förstöras, bara omvandlas.

18. Strålningsenergi, elektrisk energi, kärnenergi, kemisk energi, rörelseenergi, 

lägesenergi, värmeenergi.

19. Cyklisten äter – tar upp kemisk energi. I cellandningen i cyklistens muskler 

omvandlas en del av den kemiska energin i maten till rörelseenergi. Via cykelns 

pedaler drivs en elektrisk generator – där får vi alltså en omvandling från 

rörelseenergi till elektrisk energi. I filmprojektorn (om den är gammaldags) 

omvandlas den elektriska energin till ljusenergi (i projektorns lampa) och 

rörelseenergi (för att mata fram filmen). Både rörelseenergin och ljuset blir 

så småningom oanvändbar spillvärme. Likaså blir cyklisten varm av sitt 

muskelarbete – till liten nytta. Han/hon måste kanske t.o.m. svettas för att bli 

av med överskottsvärmen.

20. Den energi som går att använda till nyttigt arbete (har förmåga till det). Den 

förmågan till nyttigt arbete kan förbrukas, om man gör så att energi av hög 

kvalitet omvandlas till exempelvis värme vid låg temperatur.
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Block 2

Kapitel 4

1. Den minsta enheten för liv – ett avgränsat område med egen kemisk miljö. Allt 

levande är uppbyggt av en ensam cell, eller av flera celler som sitter ihop och 

samverkar.

2. En enda, den befruktade äggcellen.

3. Cellmembranet (plasmamembranet).

4. Eukaryota celler är jämförelsevis stora och har sitt DNA i en avgränsad 

cellkärna, samt många olika organeller. Prokaryota celler är oftast mindre, har 

ingen avgränsad cellkärna, och endast ett fåtal organeller.

5. Växt- och djurceller. Bland annat cellmembran, cellkärnan, ribosomer och 

mitokondrier finns i båda typerna av celler. Växtceller har dessutom, till skillnad 

från djurceller, kloroplaster eller liknande (för det mesta för fotosyntes), 

cellvägg och ofta en stor vakuol.

6. Genom att man finfördelar vävnad och skapar en enhetlig 

”gröt”(homogenisering) och sedan skiljer ut organellerna i den här gröten 

genom olika kraftig centrifugering. Därefter kan man testa vad organellerna har 

för funktion. Man kan även jämföra med vad man kan se i elektronmikroskop.

7. Här sätts aminosyror samman till proteiner – utan dessa fungerar ingenting i 

cellerna. Aminosyrorna fogas ihop i rätt ordning enligt instruktioner som finns i 

mRNA, som förs från cellkärnan till ribosomerna. Detta mRNA är i princip en 

”arbetskopia” av ett DNA-avsnitt.

8. Både cellandningen och fotosyntesen kan ske i det yttre membranet, 

cellmembranet. De proteiner som behövs sitter alltså i det här membranet – i 

eukaryota celler sitter dessa i stället i membranen i mitokondrierna respektive 

kloroplasterna.

9. Autotrof betyder egentligen ”självförsörjande”. De autotrofa organismer 

man mest talar om är de gröna växterna, som kan genomföra fotosyntes 

så att kolhydrater m.m. bildas i bladen. De här ämnena används dels som 

byggmaterial i växten, dels till cellandningen i mörker och i växtens icke-gröna 

delar (som rötterna). Så energin kommer från solljuset, medan ämnen som är 

byggmaterial kommer från luften (koldioxid) och från marken (vatten och 

mineralämnen).

10. Heterotrof betyder ungefär ”icke självförsörjande”. Heterotroferna måste direkt 

eller indirekt leva av vad de autotrofa organismerna har tillverkat. De här 

ämnena, exempelvis kolhydrater och proteiner, används både som byggmaterial 

och för energiomsättningen (genom cellandningen).
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11. Kolhydrater: Enkla sockerarter, i första hand glukos men även bl.a. fruktos och 

galaktos. Protein: Fria aminosyror. Fett: Glycerol och fria fettsyror.

12. Kroppens celler byggs upp av olika typer av protein och fettliknande ämnen 

(lipider), med visst inslag av kolhydrater. För att foga ihop allt det här krävs 

energi. En stor del av de enkla ämnen som maten bryts ner till används 

då i cellandningen, och blir till koldioxid och vatten, medan energin från 

cellandningen bl.a. används till att bygga upp cellerna, också detta med hjälp av 

de små molekylerna som maten bryts ner till.

13. 46 st. 

14. Kvävebaserna; i DNA Adenin, Tymin, Guanin och Cytosin; i RNA Uracil i 

stället för Tymin. Ofta skriver man bara ut den första bokstaven i respektive 

kvävebas.

15. Vår kropp har ju vuxit sig stor genom att den ursprungliga befruktade äggcellen 

har delat sig, och sedan har dottercellerna delat sig igen och igen… Inför varje 

celldelning kopieras (replikeras) allt DNA i cellen, så att de nya cellerna alla 

innehåller exakt samma DNA som den ursprungliga cellen (förutsatt att allt går 

som planerat!). Då kommer förstås alla gener med i alla celler!

16. Innan cellen ska dela sig måste allt DNA replikeras, se föregående fråga. 

Principen är att informationen i DNA:s dubbelspiral finns i de båda 

molekylkedjorna var för sig. En ”halv dubbelspiral” kan därför binda till sig 

den kvävebas som passar på den som redan finns. På så vis får man två nya 

dubbelspiraler från en gammal. Vid delningen drar DNA-spiralerna ihop sig, så 

de blir som bredare band synliga i mikroskop. Först kan de enklast beskrivas 

som ett ”X”, eftersom det är fråga om två dubbelspiraler (två likadana 

kopior) som sitter ihop. Vid delningen delar sig ”X”-et så det blir två enkla 

”band”, som rör sig åt varsitt håll i cellen som håller på att dela sig. De båda 

dottercellerna får därför var sin kopia av varje kromosom (DNA-dubbelspiral).

17. Enzymer är biologiska ämnen som kan påskynda kemiska reaktioner 

(katalysatorer) utan att själva påverkas. De är nästan alltid proteiner – av olika 

slag. Enzymer gör att ”rätt” sorts kemiska reaktioner sker i en cell inom rimlig 

tid och vid rimliga temperaturer mot vad som annars skulle krävas.

18. Proteiner byggs upp av långa kedjor av aminosyror (en eller flera kedjor 

i en proteinmolekyl). Kedjorna är veckade till en speciell tredimensionell 

form. I varje kedja kan det finnas över hundra aminosyradelar, och 

eftersom 20 olika sorters aminosyror kan finnas i proteiner, så inser man att 

variationsmöjligheterna är stora. Hur aminosyrorna sitter avgör sedan hur 

kedjan kan ”knycklas ihop” till den form som gör att proteinet fungerar för sin 

uppgift.

19. Uppbyggnad, som naglar och hår; antikroppar, för försvar; receptorer, för att 

ta emot signaler utifrån; pumpar/kanaler för att styra vad som går in och ut 

genom cellmembranet, m.m.
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Kapitel 5

1. Att varje typ av anlag fungerar som en eller två enskilda ”enheter”, och 

att olika typer av egenskaper kan kombineras på nytt sätt när individer får 

avkomma med varandra. Enligt äldre idéer om det biologiska arvet som 

”blodsblandning” skulle alla egenskaper bara spädas ut i den nya generationen, 

ungefär som om man blandar målarfärg av olika nyans!

2. Nej. Antalet kromosomer när en cell har dubbel (diploid) 

kromosomuppsättning varierar väldigt mycket från art till art. Likaså 

växlar alla individer med könlig förökning mellan att ha celler med dubbel 

kromosomuppsättning och enkel (haploid), med endast en kromosom av varje 

typ.

3. En viss ”variant” av en gen.

4. X, som är en ”normalstor” kromosom, och Y, som är väldigt liten. För det 

mesta har kvinnor XX och män XY. Ett barn får alltid X från mamman. Om 

barnet får X från pappan blir det en flicka, om det i stället får Y från pappan 

blir det en pojke.

5. Könsceller har 23 kromosomer, en av varje typ (kallas att de är haploida). 

Övriga celler har 46 kromosomer, två av varje typ (kallas för diploida).

6. Från varje förälder får man bara hälften av den personens alla gener – 

annars skulle ju varje generation fördubbla sin mängd gener! Så Janne och 

Karin har båda en halva från vardera föräldern, men Janne har inte samma 

”mammahalva” resp. ”pappahalva” som Karin, så därför blir de inte exakt lika!

7. Genom det resultat som redan Mendel kom fram till, alltså att olika typer av 

gener ärvs oberoende av varandra och kan kombineras på nya sätt.

8. Det kan bero på att generna sitter i närheten av varandra på samma typ av 

kromosom, vilket kallas koppling.

9. Det beror på att olika typer av gener ärvs oberoende av varandra.

10. God avkastning, tålighet mot sjukdomar, bra mat-egenskaper, tålighet mot 

växlande väder, osv.

11. Man vet inte vilka gener man lyckas kombinera, och vilka egenskaper 

korsningsprodukten får. Man måste därför försöksodla och korsa ”tillbaka” 

ganska länge innan man får precis vad man vill ha. Med gentekniska metoder 

kan man direkt föra in precis den gen man önskar, och ingenting annat följer 

med.
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Kapitel 6

1. För att inte exempelvis parasiter och virus ska kunna slå ut alla individer 

samtidigt.

2. En liten vargstam gör att riskerna för inavel ökar. Inavel gör exempelvis att 

ärftliga sjukdomar och defekter sprids och gör att vargindividerna får svårt att 

klara sig.

3. Avkomman kan bli förändrad, om mutationer sker i könsceller eller föregångare 

till könsceller. Mutationer i andra celler i kroppen kan leda till cancer. Ser 

man det på nivå av gen och genprodukt kan mutationer leda till att ett protein 

fungerar bättre, lika bra som förut eller sämre.

4. För att valparna ska få allelen som ger upphov till grön päls krävs att 

mutationen har skett i könsceller eller deras föregångare. (Om sedan den här 

varianten ska bli vanlig måste gröna hundar få fler överlevande valpar än 

hundarna med den ursprungliga färgen.)

5. Selektion, dvs. att individerna med den nya allelen överlever bättre än andra, 

och får fler ungar (större avkomma).

Kapitel 7

1. Till att kartlägga hela människans DNA (det Humana Genomet).

2. Restriktionsenzymer, som kan klippa DNA mellan specifika 

bokstavskombinationer.

3. Dels till att klippa DNA så att det kan fogas ihop med annat DNA klippt på 

samma sätt. Dels till att få ett mönster av småbitar av DNA, som kan upptäckas 

med gelelektrofores och användas för att jämföra bl.a. olika individer.

4. Varje restriktionsenzym klipper DNA vid ”sitt” palindrom. Den ena DNA-

kedjan klipps förskjutet från den andra, så att den ena kedjan sticker fram lite 

längre. Man kallar det här för att man får klibbiga ändar (eng. ”sticky ends”). 

Se även bilden på s. 57.

5. DNA-provet man vill analysera (gärna ”förökat” i mängd genom PCR, se 

nästa fråga) utsätts för ett restriktionsenzym. Eftersom lämpligt palindrom 

för enzymet finns ”här och där” kommer en lång DNA-dubbelkedja att delas 

upp i olika stora bitar, fragment. Sedan placeras DNA-provet i en gel i en 

elektroforesapparat. Gelen får bada i en buffertlösning med något basiskt 

pH, så att DNA får negativ laddning. I elektroforesapparaten slår man på 

en elektrisk spänning. Då vandrar DNA-fragmenten från minuspolen mot 

pluspolen. Ju mindre DNA-bitar, desto snabbare vandrar de i gelen. Efter 

elektroforesen måste gelen färgas för att DNA ska bli synligt. Dessutom måste 

man ha med en blandning av DNA-fragment med kända storlekar, en s.k. DNA-
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stege, för att kunna jämföra och se hur stora bitar man har fått. Mönstret efter 

elektroforesen är ett ”genetiskt fingeravtryck”, eng. ”fingerprint”.

6. Med hjälp av PCR kan man kopiera DNA på konstgjord väg, och på så sätt öka 

mängden av en viss DNA-bit. Man kan exempelvis identifiera bakterier för att 

lättare kunna bekämpa dem, och man kan få så mycket DNA att det blir lättare 

att göra analyser, t.ex. för att se vems DNA det är (dvs. inom kriminalteknik, 

med liten mängd DNA från en brottsplats).

Kapitel 8

1. Genmodifierad organism (GMO); ibland transgen organism.

2. Främst för att tillverka olika läkemedel, som är svåra att få fram i tillräcklig 

mängd på annat sätt. Hit hör mänskligt insulin, mänskligt tillväxthormon och 

det ämne som saknas hos personer som lider av blödarsjuka.

3. Man har även en annan gen i plasmiden – och det går lättare att testa om den 

genen kan fungera i bakterien. Ofta har man haft en gen som gör bakterien 

resistent mot någon form av antibiotikum. Då kan man odla bakterien på 

plattor som innehåller antibiotikan som bakterien tål, men som då tar död 

på alla andra bakterier som inte har fått plasmiden. I stället för gener för 

antibiotikaresistens går det att använda genetiskt material som kodar för ”grönt 

fluorescerande protein”, dvs. att de bakterier som tagit upp plasmiden lyser 

grönt när man lyser på dem med UV-ljus.

4. Eukaryota celler utnyttjar för det första inte plasmider på det jämförelsevis 

enkla sätt som bakterier gör. Dessutom har eukaryota celler mycket större 

mängd DNA, och principerna för hur en gen kan aktiveras är mer komplicerade 

än i prokaryota celler. Vidare börjar man ju med bara någon enda växt- eller 

djurcell, och sedan ska man ur den cellen få fram en växt eller ett djur med 

normalt utseende.

5. Virus består oftast av en DNA-bit med ett proteinhölje. Virus-DNA ger 

värdcellen ”order” om att tillverka virus i stället för det som cellen själv 

behöver. Inom gentekniken kan man utnyttja detta genom att sätta in annat 

DNA än virusets eget i proteinhöljet och då få en cell att producera det som det 

nya DNA:t är ”recept” på.

6. Bland annat med en tumörframkallande bakterie. Den innehåller en plasmid, 

en liten DNA-ring, som kan byggas in i växtcellernas DNA och orsaka 

onormal celldelning, alltså tumörtillväxt. Om man ändrar den här plasmidens 

sammansättning kan den i stället användas för att stoppa in ”användbart” 

DNA i någon av växtens kromosomer.
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7. Tålighet mot sjukdomar och insekter, förmåga att tåla torka och andra 

besvärligheter som orsakas av klimatet, bättre egenskaper som livsmedel, 

resistens mot ogräsmedel, m.m.

8. Växter går ofta att klona ganska enkelt. Från många krukväxter går det ju att 

få en ny planta genom att ”ta ett skott”. En del andra viktiga växter, exempelvis 

vete, brukar befrukta sig själva, och då bibehålls ju alla genvarianter (alleler) 

efter några generationer.

9. Det verkar som cellerna i ryggradsdjur redan på fosterstadiet förändras på så 

sätt att stora delar av deras DNA blir ”avstängt” permanent. Det tycks ske i 

samband med att cellerna blir av olika typ, differentieras. Om man ska klona en 

individ från en enda cell måste ju alla gener kunna vara aktiva igen, vilket tycks 

vara mycket svårare att få igång i djurceller än i växtceller.

10. Jordgubbsplantor klonar sig faktiskt själva, genom att skicka ut revor som 

utvecklas till nya småplantor, med samma arvsanlag som den ursprungliga 

plantan.

11. Vi måste alltså klona kon. Man arbetar mycket på detta, men proceduren är 

betydligt mer komplicerad än när man klonar jordgubbar.

12. Att genmodifiera celler från en människa för att kunna bota/lindra ärftliga 

sjukdomar.

13. Med hjälp av genmodifierade stamceller som sedan förs in på lämplig plats i 

patienten, exempelvis i benmärgen.

14. Gentekniklagen, en del av Miljöbalken.

15. Gentekniknämnden. Genom att följa forsknings- och utvecklingsarbete och bl.a. 

sprida information.

16. Att vi ”leker gud” och ingriper för mycket i naturen, och att vi kan skapa 

skadliga organismer.

17. Växterna kan bli besvärliga ogräs, man kan få oförutsedd samverkan mellan 

gener så att näringsvärdet förändras.

18. Att det är ”mot naturen”, att det strider mot de flesta människors motvilja mot 

olika former av djurplågeri.
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Block 3

Kapitel 9

1. Kvävgas, syrgas, argon, koldioxid, samt varierande mängd vattenånga.

2. Jordskorpan är uppdelad i ett antal plattor, som rör sig i förhållande till

varandra. Vulkaner förekommer både där plattor kolliderar och där de går isär,

medan bergskedjor i första hand bildas där plattor kolliderar.

3. När vind, rinnande vatten, vågor respektive is ”nöter” på jordytan och för iväg

bortnött material.

4. Samma mängd energi som jorden tar emot från solen strålar också vidare ut i

rymden.

5. En speciell form av grundämnet syre, med tre syreatomer i en molekyl i stället

för två, som i vanlig syrgas.

6. När ozon träffar bl.a. våra vävnader skadar det oss på olika sätt – alltså ska vi

undvika marknära ozon. Ozon i ozonskiktet i stratosfären är däremot mycket

viktigt för att stoppa farlig ultraviolett strålning (UV-B) från solen som bl.a. kan

ge oss hudcancer, och även skada andra organismer.

7. Sådana gaser i atmosfären som gör att värmeutstrålningen från jorden fördröjs,

likt glastaket i ett växthus. Bland de viktigaste är koldioxid och metan.

8. Fenomenet att gaser i atmosfären gör att värmeutstrålningen från jorden

fördröjs, så att temperaturen på jorden blir högre än den skulle vara utan de här

växthusgaserna.

9. Utan någon växthuseffekt alls skulle jordens medeltemperatur ligga på -18 °C, 

och då skulle ju livet ha mycket sämre förutsättningar. Med alltför kraftig 

växthuseffekt kan i stället jordens klimat bli alltför varmt.

10. Hur pass väl solen värmer upp ett markområde beror mycket på i vilken vinkel

solstrålarna träffar marken. Under vintern, när jordaxeln lutar så att Nordpolen

är vänd bort från solen, kommer solstrålarna endast in mot marken i bl.a.

Sverige med en väldigt sned vinkel, och under en kort del av dygnet. Därför

värms inte marken upp lika mycket som under sommaren.

11. Solljuset värmer marken. Marken värmer luften, som stiger uppåt, eftersom

uppvärmd luft är lättare än kall (har lägre densitet). Den här luften ersätts av

luft som rör sig in från vattnet, s.k. sjöbris. Det fungerar genom att det uppstår

ett undertryck när den uppvärmda luften stiger.

12. ”Stor naturtyp”, stort område med någorlunda enhetlig växt- och djurvärld.
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13. a) Varmt hela året, regn i stort sett varje dag.

b) Varmt hela året, men regn- och torrtid.

c) Skillnad i temperatur mellan sommar och vinter, och sällan lika varmt 
som i tropiska områden.

d) Kort kall sommar och lång vinter. För kort och kall sommar för att 
det ska kunna växa träd. Ofta permafrost, alltså att marken är ständigt 
frusen.

14. Allt vatten på jorden; vattenånga, glaciärer, sjöar och vattendrag, grundvatten 

och haven.

15. Vatten värms av solenergi och avdunstar från både hav och land. Så småningom 

kondenserar vattenångan och bildar moln (svävande vattendroppar), och 

dessa ger nederbörd (regn eller snö). Vattnet som faller över land rinner iväg i 

vattendrag, samlas ibland i sjöar, och når så småningom havet igen. Detsamma 

gäller det vatten som finns i marken, alltså grundvatten.

16. I många länder/kulturer är det kvinnor som utför arbetet med att gå och 

hämta vatten – både tungt och tidsödande. Brunnar och vattenledningar gör 

att kvinnor kan ägna sin tid åt viktigare sysslor, och bl.a. delta i det allmänna 

samhällslivet.

Kapitel 10

1. Skogar av olika typ, en sjö, kalfjäll eller olika havsområden. Men i princip kan 

ett ekosystem även utgöras av din hud, ett akvarium, eller en blomkruka på 

fönsterbrädan.

2. Det kemiska innehållet i veden, bl.a. cellulosa, förenar sig med syret i luften och 

bildar koldioxid och vatten. Energiomvandlingarna är att den lagrade kemiska 

energin omvandlas till ljus- och värmeenergi.

3. Efter att det gamla fröet grodde så växte plantan med hjälp av fotosyntes, och 

byggde upp vävnad av bl.a. cellulosa – en produkt från fotosyntesen. 

Råvarorna till cellulosan är vatten från marken och koldioxid från luften. Dessutom har 

tomatplantan tagit upp mineralnäringsämnen från marken, med hjälp av rötterna.

4. Något i omgivningen som påverkar hur djur respektive växter trivs eller över 

huvud taget överlever.

5. En grupp individer av samma art inom ett bestämt område.

6. Alla levande organismer inom ett ”lagom stort” område.

7. Mutualism. Det kanske viktigaste exemplet är mykorrhiza, alltså när en 

svamp och en växt, ofta ett träd, samarbetar. I många miljöer är mykorrhiza-

samarbetet nödvändigt för att skogsträd ska överleva och växa sig stora.
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8. a) En organism som producerar nytt biologiskt material, alltså oftast en grön 

växt som genomför fotosyntes.

b) En organism som inte kan genomföra fotosyntes själv utan i stället utnyttjar

producenterna, direkt eller indirekt.

c) Den kategori konsumenter som mest lever av dött biologiskt material och gör

att detta omvandlas till koldioxid, vatten och frigjorda mineralnäringsämnen.

d) Ett sätt att beskriva sambandet växt k växtätare k köttätare (kanske flera),

dessutom nedbrytare.

e) Ett sätt att återge att organismer ”äter” andra organismer på många olika

sätt; näringskedjor som går i varandra.

9. I en skog finns t.ex. björk och tall. Både älgar, rådjur och harar äter av dessa.

Lodjur kan äta både rådjur och harar, och t.o.m. rävar, som främst äter harar.

Vargar kan äta både älgar, rådjur och harar. Alla de olika djuren kan dessutom

attackeras av blodsugare och parasiter.

10. Vid varje övergång mellan växt, växtätare, köttätare försvinner en hel del energi

som spillvärme, och blir inte kvar som lagrad kemisk energi i djurets vävnad.

Efter några led i näringskedjan finns inte tillräckligt med lagrad kemisk energi

kvar.

11. I landmiljöer visar näringspyramider att mängden (sammanlagda massan)

växter inom ett område alltid är större än mängden (sammanlagda massan)

växtätare. Denna är i sin tur större än mängden köttätare (räknat som kilogram

biologiskt material i samtliga fall). I vattenmiljöer stämmer kanske det här bara

om man i stället talar om årlig energiomsättning. Formen på näringspyramiden

beror alltså på det som nämns i fråga 10, att det blir stora energiförluster vid

övergången från ett led till nästa i näringskedjan, vilket är detsamma som att

man klättrar upp en nivå i näringspyramiden.

12. Ut i världsrymden som värme som levande organismer inte kan utnyttja s.k. 

spillvärme.

13. Bakterier och svampar.

14. Koldioxid, vatten och mineralnäringsämnen (kväve- och fosforföreningar i

jonform, kaliumjoner osv.)

15. Som gasen koldioxid, en kemisk förening med molekyler som består av en

kolatom och två syreatomer.

16. Kolet kommer in i organismerna med hjälp av fotosyntesen, främst i växterna,

och kommer ut i luften som koldioxid igen genom cellandningen (i princip i alla

organismer).
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17. Det snabba kretsloppet: Koldioxid i luften tas upp av växterna i fotosyntesen. 

Genom cellandning i både växter, djur och nedbrytare kommer kolet tillbaka till 

luften som koldioxid.

 Långsamma: Allt material från bl.a. växter bryts inte ner utan lagras, som torv, 

stenkol, olja och gas (fossilgas). Det här kolet kommer ut i luften igen som 

koldioxid när vi förbränner dessa fossila bränslen. Ytterligare en del kol dras 

ur det snabba kretsloppet genom att byggas in i kalksten- och frigörs när man 

”bränner” kalk.

18. Förbränning av kol, olja osv. (fossila bränslen) medför en ökad halt koldioxid i 

luften – och koldioxid är en av de viktigaste växthusgaserna.

19. Ingår i både proteiner och DNA/RNA.

20 a) Kvävefixerande bakterier som samarbetar med växter, t.ex. ärtväxter eller al 

(trädet).

b) Fritt levande kvävefixerande bakterier (bl.a. blågröna bakterier). I båda 

de här fallen kan alltså bakterierna ta in kvävgas från luften och bygga in i 

aminosyror/proteiner.

c) Naturliga bränder, blixtar, m.m., gör att syre och kväve förenar sig till 

kväveoxider. De här ämnena kan sedan via salpetersyra ombildas till nitrater, 

som växter kan ta upp från marken.

d) Förbränning i människans apparater, bl.a. i bilmotorer, ger också 

kväveoxider.

e) Industriell tillverkning av kvävegödselmedel, med råvara från luften.

21. Att ekosystemen ”gratis” ordnar med sådant som är absolut nödvändigt för oss 

människor, som rening av luft och vatten.

22. I barrskogslandskapet kan ofta ett hygge ganska snabbt växa igen, så att det 

blir ny skog. I regnskogslandskapet, däremot, kan jordmånen förändras så 

mycket med kalhuggning att det blir svårt för växterna att etablera sig igen.

23. ”Lagom” mångfald av arter, måttligt med beroenden mellan arterna, att 

nyckelarterna klarar störningen.

24. En art som är viktigare än genomsnittet för ekosystemets funktion.

25. Alla människornas aktiviteter, som kalhuggning, utfiskning, föroreningar, 

expansion av bebyggelse, m.m.

26. Ekonomiska, ekologiska, etiska och kulturellt-estetiska

27 a) Man får inte jaga, fånga, eller döda en djurart, eller plocka/gräva upp en 

växt.

b) Ett större skyddat område, på statens mark. Att det ska vara en nationalpark 

beslutas av Riksdagen.

lärarhandledning 47-91191-2



Frank 1 © Författarna och Liber AB Får kopieras 17 

c) Ofta ett ”mellanstort” skyddat område. Reglerna kan vara olika 
stränga. Att det ska inrättas ett naturreservat beslutas av länsstyrelsen 
eller kommunen.

d) Ett skyddat område av mindre areal – för att skydda en speciell del av 
området, en speciell biotop.

e) Hur mycket fisk av en viss art man får fånga i ett havsområde varje år.

Kapitel 11

1. a) Oljeprodukter

b) Biobränslen, kol och olja i värmekraftverk, men även energikällor som 

används för att producera el.

c) Till största delen vattenkraft och kärnenergi, ungefär lika mycket av var och 

en av dessa energikällor.

2. En viktig orsak är att det krävs mycket energi för att värma vatten, och att det 

frigörs mycket när vattnet svalnar. Varmvatten som pumpas runt i isolerade 

ledningar är alltså ett sätt att transportera stora mängder värmeenergi. Vid 

husen som utnyttjar fjärrvärmen finns värmeväxlare, så att det finns ett annat 

system av cirkulerande vatten i huset.

 Vid all energiomvandling får man spillvärme av måttligt hög temperatur, men 

den räcker till för att värma vatten till husuppvärmning. På så vis får man 

husuppvärmning utan någon som helst ytterligare miljöbelastning, jämfört med 

om man t.ex. skulle elda kol eller biobränslen enbart för uppvärmning.

3. Oxkärror används för transport (i alla fall förr i stället för lastbilar) och 

spillningen används som bränsle, bl.a. för matlagning (men det medför andra 

problem).

4. Kärnenergi och vattenkraft, dvs. att man utnyttjar rörelseenergin i rinnande 

vatten och omvandlar den till elektrisk energi.

5. Vi måste alltid använda oss av någon energiråvara i naturen för att få fram 

elektricitet i kraftverket.

6. Två tänkbara svar. A) Man samkör alla kraftverk oberoende av typ, och har ett 

gemensamt ledningsnät. B) Elenergi från vindkraftverk är samma energi som 

elektrisk energi från ett kärnkraftverk. Det är sättet som man får fram energin 

på som skiljer sig åt.

7. Den kemiska energin omvandlas till värmeenergi i motorns cylindrar. En del 

av denna värmeenergi omvandlas till rörelseenergi i motorn och bilen. Genom 

friktion i bilen och mot vägen och luften blir även ”framdrivningsenergin” 

så småningom till värmeenergi. Det går inte att plocka in den här utspädda 

värmeenergin och driva bilen en gång till, eftersom värme är en energiform med 

låg kvalitet!
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8. Hästarna användes ju till transporter, till sådant som vi nu ofta har bilar till. 

Och bilarna utnyttjar ju oftast oljeprodukter i stället.

9. Hanteringen av gengasdrivna bilar var både komplicerad och farlig jämfört med 

att köra bilar på bensin.

10. Förråd: Uran, stenkol, olja, fossilgas, i viss mån torv.

 Fonder: Det som kan produceras på skogsmark och jordbruksmark, dvs. i första 

hand biobränslen av olika slag. Ved, energiskog, etanol från diverse råvaror.

 Flöden: Vind, rinnande vatten, solljus, vågor, tidvatten

11. Förutom att kärnreaktioner ger strålningsenergi, frigörs också värmeenergi, som 

används till att värma vattnet i reaktorn. Antingen direkt (i en kokarreaktor) 

eller indirekt (i en tryckvattenreaktor) bildas vattenånga, som får driva en 

ångturbin, så att värmeenergin omvandlas till rörelseenergi. Ångturbinen driver 

en generator, där rörelseenergin används till att generera elektricitet. 

 Så energiomvandlingarna är kärnenergi R värmeenergi R rörelseenergi R 

elektrisk energi.

12. I metallkapslar djupt ner i bergrum.

13. Halveringstiden är den tid det tar innan mängden icke-stabila atomkärnor i 

en bit av ett radioaktivt ämne, en metallklump t.ex., har minskat till hälften 

av det ursprungliga antalet genom radioaktivt sönderfall. Det går inte att 

påverka halveringstiden, för den bygger på att alla atomkärnor av ett visst slag 

är precis lika instabila, och därför är sannolikheten för sönderfall inom en viss 

tid lika stor för alla atomkärnorna. Enda möjligheten skulle vara att stoppa 

metallklumpen i en reaktor och beskjuta den med t.ex. neutroner, så att vi får 

någon annan typ av atomkärnor. Men då finns förstås risken att det bildas 

instabila atomkärnor av andra typer!

14. Atomkärnor med mycket kort halveringstid omvandlas snabbt till andra 

atomkärnor och ”försvinner” därför snabbt. De hinner inte orsaka så mycket 

skada i området kring det havererade kärnkraftverket. Ett ämne bestående av 

atomkärnor med mycket lång halveringstid ger i stället inte upphov till särskilt 

intensiv strålning. Ämnen med mellanlång halveringstid kombinerar dessvärre 

ganska intensiv strålning med att de inte försvinner så snabbt, sett ur mänskligt 

perspektiv (10 – 50 år).

15. Radioaktivt strontium påminner i sina kemiska egenskaper om livsviktigt 

kalcium och kan därför byggas in i vårt skelett. Där kan strålningen ge 

mutationer och därmed orsaka cancer. Skelettcancer är en mycket svår sjukdom.

16 a) Spridning av radioaktivt avfall, cancer genom inandning, m.m.

b) Oljeutsläpp till havs innebär farliga uppdrag om man behöver täta en 

läckande oljekälla, men även i övrigt medför oljeutvinning till havs stora risker 

för olycksfall för dem som arbetar där.
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c) Underjordsbrytning påverkar inte miljön ovan jord på så många andra 

sätt än genom att slagghögarna växer. Däremot är miljön i kolgruvor mycket 

farlig för dem som arbetar där. Dagbrott innebär bättre arbetsmiljö, men stora 

markområden/landskapsområden förstörs.

17  a) Utsläpp av försurande ämnen, växthusgaser och giftiga metaller vid 

förbränning, ej så farliga transporter.

b) Utsläpp i samband med transporter, liksom med olika försurande ämnen, 

växthusgaser och giftiga metaller vid förbränning.

c) Markområden måste avsättas för energiskogsodling, men så mycket 

försurande ämnen och växthusgaser bildas inte, däremot kväveoxider m.fl. 

skadliga ämnen (som även bildas vid förbränning av stenkol och olja). 

18. Det finns en hel del fördelar, som att oljan är praktisk och bekväm att hantera. 

Dessutom har vi anpassat samhället efter oljan, och det tar tid att ”bygga om”.

19. Gas: Mindre utsläpp av växthusgaser per energienhet, inte särskilt stora utsläpp 

av försurande ämnen, kan distribueras i rörledningar. Nackdel: Rörledningar, 

man bygger fast sig i gasberoende, blir politiskt beroende av producentländerna, 

och det finns risk för explosionsolyckor.

 Torv: Inhemskt, god tillgång. Nackdel: Förstör våtmarker, ej förnyelsebart inom 

rimlig tid. Risk för bränder och explosioner vid lagring av stora mängder torrt 

torvpulver.

20. Man bygger fördämningar, så man kan styra när och hur vattnet ska rinna resp. 

hållas kvar i ett regleringsmagasin.

21. Fördelar: Vinden är gratis, och inga utsläpp sker under drift.

 Nackdelar: Det blåser inte lika mycket hela tiden, går åt många vindsnurror 

för att få tillräckligt med elenergi, förfular landskapet. I obrutna marker krävs 

vägbyggnad m.m.

22. Solfångare: Solenergin omvandlas till värmeenergi i någon vätska. Kan ge 

varmvatten eller användas för husuppvärmning.

 Solceller: Solenergin omvandlas till elektrisk energi. Solceller kan vara 

komplement till det normala elnätet, och de kan bl.a. användas för att driva 

speciell elektrisk utrustning på avlägset liggande platser. 

23. Att infallande solenergi plus all värme som alstras i huset på annat sätt 

(elektriska apparater, människor som befinner sig i huset m.m.) tillsammans ska 

räcka för att hålla huset varmt.

24. Tidvatten: Damm med turbiner i en flodmynning; turbiner under vattnet.

 Jordens inre: Varmvatten för husuppvärmning samt ånga för framställning av 

elektricitet i ett ångdrivet kraftverk.

lärarhandledning 47-91191-2



Frank 1 © Författarna och Liber AB Får kopieras 20 

25. Med en värmepump får vi ut mer värmeenergi per enhet insatt elenergi.

26. Bränsleceller ger vatten och ibland koldioxid som restprodukter, men inga 

kväveoxider och andra hälsofarliga ämnen.

27. Den rika delen av världen använder mer energi per person än den fattiga delen, 

och i den fattiga världen används dessutom den lilla mängd energi man har att 

tillgå mer ineffektivt, dvs. man gör av med energiråvarorna utan att få särskilt 

mycket nytta av dem. Det beror främst på att man inte lyckats bygga upp en 

infrastruktur för att utnyttja energin på något särskilt rationellt sätt. Utan elnät 

kan man t.ex. inte använda elektriska apparater, med dåliga vägar kräver även 

enkla transporter stor energianvändning osv.

28. Kan vara sant – om man exempelvis kan använda el till matlagning, så minskas 

de lokala luftföroreningarna påtagligt.

Kapitel 12

1. Varje persons påverkan på miljön, översatt till hur mycket mark på jorden som 

behövs för att kompensera vår konsumtion osv.

2. Jämför näringspyramiden! Rovdjur finns ju i mindre antal men har samma 

mängd gift i sig som alla de vanliga bytesdjuren tillsammans. Därför dödas 

rovdjuren ofta i större utsträckning än växtätarna om man använder 

bekämpningsmedel mot någon skadeinsekt. Om man sprutar så att rovdjuren 

dör ut får man därefter spruta ännu mer än tidigare för att hålla borta de 

växtätande djuren.

3. Bekämpningsmedel – avsiktlig spridning 

Annan ”förbrukande” användning av skadliga kemikalier 

Skrotning  

Oavsiktligt, exempelvis biprodukter i industrier och vid sopförbränning

4. Vi vet inte vad de kan ställa till med för något, ensamma eller i samverkan med 

andra ämnen. Man kan även säga att vi redan har tillräckligt med främmande 

ämnen i miljön, med de skador det innebär – vi bör inte förvärra situationen.

5. Grundämnen, främst metaller, och stabila organiska ämnen, ofta med atomer av 

klor eller brom i molekylen.

6. Många ämnen kan spridas i luften och därför transporteras över hela jorden.

7. De är stabila – det är svårt för nedbrytare att bryta ner dem, och det dröjer 

innan de förstörs av icke-levande processer.

8. Människor: Hudcancer, ögonskador. Ekosystem: Försämrad fotosyntes, sämre 

produktion i ekosystemen; på djur liknande skador som på människor.
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9. Genom internationella bestämmelser om att inte använda ozonskiktsskadande 

ämnen.

10. Användning av fossila bränslen – ökning av halten koldioxid i atmosfären.

11. Mer extrema vädersituationer, med torka eller översvämningar, stigande 

havsnivå, smältande glaciärer i berg – ger sämre vattenförsörjning nedanför 

bergen, smältande inlandsisar – ger ännu mer stigande havsnivå! Varmare 

klimat gör att djur och växter kan vandra mot polerna, men olika snabbt 

beroende på deras spridningsförmåga. Dessvärre kan även många tropiska 

sjukdomar och parasiter spridas.

12. Dra ner på utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, samt även hejda 

utsläpp av andra växthusgaser.

13. Jordens länder har åtagit sig viss minskning av koldioxidutsläppen.

14. Kanske – jämför med förra kapitlet fråga 28. Ibland kan en viss ökad 

energianvändning hjälpa till att minska den totala belastningen på miljön.

15. Då drabbades stora landområden av försurning i stället. Mest påtaglig har 

försurningen varit i Norge och Sverige, men även britterna har råkat ut för 

försurning, särskilt i Skottland. Att dessa områden drabbas hårt beror också 

på att marken har dålig buffrande förmåga, vilket innebär att den inte kan 

neutralisera syror så bra.

16. I första hand att vattnet blir klarare eftersom humusämnen, som gör vattnet i 

skogssjöar brunt, fälls ut och hamnar på botten. Se även nästa fråga.

17. Olika djurarter försvinner allteftersom pH blir lägre. Först drabbas bl.a. kräftor, 

snäckor och musslor, sedan fisk, och sådana insektslarver som andas med gälar. 

Plankton med fotosyntes minskar i mängd, i stället växer trådalger på botten. 

Näckrosor kan blomma under vattenytan. Vitmossor vandrar ut i sjön, växer 

under vatten.

18. Utsläpp av svaveldioxid respektive kväveoxider leder så småningom till att det i 

princip regnar ner utspädd svavelsyra och salpetersyra.

19. Koldioxiden i luften kan alltid reagera med basiska ämnen i havsvattnet – det 

finns en jämvikt. Med högre koldioxidhalt i luften reagerar koldioxiden i större 

utsträckning än tidigare med de här basiska ämnena, vilket gör haven surare. 

Tänk på att koldioxid löst i vatten bildar kolsyra!

20. Utsläpp till luften från husuppvärmning, bilmotorer, andra delar av bilarna. 

21. Skador på luftvägarna, större infektionskänslighet, mer hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer.
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22 a) Försurning och bildning av marknära ozon (fotokemisk smog).

b) Man måste ha blyfri bensin – som positiv bieffekt minskade utsläppen av den 

giftiga metallen bly.

23. Stor algtillväxt – när algerna ska brytas ner förbrukar nedbrytarna mycket 

syrgas i sin cellandning. Följden blir syrebrist i bottenvattnet.

24. Övergödande ämnen från hushållsavlopp, biltrafik, jordbruksmark, m.m.

25. Östersjön har bräckt vatten, alltså ”halvsalt”. Dessutom är Östersjön tydligt 

skiktad, med mindre salt ytvatten och saltare bottenvatten – därför blandas 

vattenmassorna inte så lätt.

26. Eftersom vattenmassorna inte blandas om, blir det svårt för syre att komma ner 

till botten – och då uppstår syrebrist.

27. Man har ofta trott att kväve är en bristvara i hav för alger m.m., medan fosfor 

är bristvaran i sötvatten. Men blågröna bakterier (tidigare kallade blågröna 

alger) kan ta kväve från luften, och behöver bara ta upp fosfor (i form av 

fosfatjoner) från vattnet. Just nu orsakas många problem i Östersjön just av 

massförekomst av blågröna bakterier.

Kapitel 13

1. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

2. Hur mycket varje person förbrukar och omsätter – det varierar stort i olika 

delar av världen. 

3. Genom att vår materiella konsumtion har ökat, utan att vi har lyckats få in 

kretsloppstänkande.

4. Satsar på återvinning på flera olika sätt. Källsortering, produktåtervinning, 

kompostering, tillverkning av biogas, förbränning av det som inte går att 

utnyttja på annat sätt. Kommunen: Organisera källsortering och sophämtning, 

ordna anläggningar för mottagning av olika typer av avfall. Enskilda hushållet: 

Källsortera, särskilt sådant som kan bli biogas resp. komposteras, och givetvis 

att man håller reda på vad som är miljöfarligt avfall.

5. Matavfall och annat biologiskt material får jäsa till metangas (”biogas”) som 

kan driva motorer.

6. Sådant som innehåller ämnen som kan vara miljögifter om de kommer ut i 

ekosystemen. Enligt lagen måste sådant avfall tas om hand på ett speciellt sätt. 

Man måste alltså lämna det på en miljöstation.

7. Den som producerar en vara måste också se till att förpackning m.m. kan 

lämnas in för återvinning.
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8. I många fattigare länder saknar man resurser för att t.ex. skrota varor på ett 

säkert sätt, både för miljön och för människorna som arbetar med skrotningen.

9. Mer effektiva motorer – ger mindre utsläpp per körsträcka. Andra drivmedel 

– ger mindre utsläpp. Utbyggd cykel- och kollektivtrafik – minskar behovet att 

köra bil.

10. Man kan få reda på var i kedjan råvara – slutlig produkt – skrot – återvinning 

miljön påverkas mest, och var man kan minska denna miljöpåverkan på 

smidigast sätt. Dessutom kan man jämföra olika sätt att få fram den slutliga 

produkten, och se vilket sätt som är vettigast ur miljösynpunkt.11. Lagar 

(inkluderande förordningar från myndigheter), ekonomiska styrmedel som kan 

vara antingen ”straffavgifter” för miljöskadliga aktiviteter eller subventioner för 

mer miljövänlig verksamhet.

12. I Miljöbalken. (Samling av ursprungligen många olika lagar)

13. Att man av en utomstående bedömare får ett ”intyg” på vad man klarar av 

inom miljöområdet.

14. Miljöledningssystem för att veta hur man ska arbeta. Det inkluderar utredning, 

förslag till rutiner, uppföljning för att se att allt fungerar och hur man ska jobba 

för ytterligare förbättringar.

15. Genom att välja produkter som hör till de som är mest gynnsamma för miljön. 

Vi kan exempelvis välja miljömärkta varor, och helt undvika andra produkter 

som vi vet belastar miljön.

16. Se över både boende, fritid, resor, semestrar, m.m.

17. Det är riktlinjer och målsättningar för vad vi vill uppnå i Sverige. Dessa har 

antagits av Riksdagen.

18. De har varit något oklara, och även alltför optimistiska i förhållande till 

tidsramen.

19. FN:s milleniemål är riktlinjer och målsättningar för vad man måste uppnå 

av förbättringar ekologiskt och socialt i världens länder under början av vårt 

årtusende.

20. ”Ganska bra” – men se www.milleniemalen.nu
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Block 4

Kapitel 14

1. Vid befruktningen i äggledaren, sammansmälter spermiens och äggcellens 

cellkärnor. Under vandringen ner mot livmodern börjar det befruktade ägget 

dela sig. Efter en knapp vecka består det av något hundratal celler som börjat 

specialisera sig. Cellklumpen, som nu kallas embryo, bäddas i livmoderväggen 

och ämnesutbytet sker via moderkakan. Vid ungefär vecka 10 är grunden för 

alla kroppsdelar anlagda och kallas nu foster. De kommande 30 veckorna till 

födelsen tillväxer och mognar fostret för att till slut födas.

2. Variationen bland djuren är stor. Generellt gäller att mer komplexa och 

avancerade arter tar hand om sin avkomma längre tid. Jämför t.ex. människan 

med ett omhändertagande i 10 till 20 år med en lax som direkt lämnar de 

befruktade äggen. 

3. Den mest slående fysiska förändringen, barn till vuxen är den som sker vid 

10-15 års ålder, under puberteten då sekundära könskaraktärer utvecklas. 

Hjärnans utveckling är långsammare och förmågan att se konsekvenser av sitt 

handlande är inte fullt utvecklat förrän i 25 årsåldern.

4. Även om lagstiftningen inte längre särskiljer HBT personer är det långt kvar 

till allmän acceptans. Fortfarande förekommer förföljelse, och nedsättande 

kommentarer är vanliga. 

5. I storstäder har snittåldern för att skaffa sitt första barn blivit så hög att 

gränsen då fertiliteten hos kvinnor börjar minska har överskridits. Till detta 

kommer troligen också olika miljöförändringar som påverkar fertiliteten 

negativt, både hos män och kvinnor.

6. Europas befolkning lever allt längre samtidigt som barnafödandet minskar. 

Konsekvensen blir att andelen som arbetar och därmed bidrar till samhällets 

försörjning minskar. Det finns många sätt att motverka förändringen. 

Förändring av sociala trygghetssystem så att småbarnsföräldrar får mer stöd 

och ökad invandring är några.

7. Pensionsåldern i Europa varierar både inom länder och mellan länder. Som lägst 

är den generella pensionsåldern 58 år och som högst 67 år.  

Politikerna vill höja den då vi förblir friska längre och att andelen pensionärer 

som samhället ska försörja blir allt större.

8. Medellivslängden har ökat av flera skäl men viktigast är en allt bättre sjukvård 

och en allt bättre ekonomi, vilket gett oss möjlighet till bättre mat.

9.  Några av de faktorer som leder till ökad stress. Samhället förändras i snabb 

takt vilket gör det svårt för individen att känna att den har full kontroll. Antalet 
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valmöjligheter ökar och fler val måste göras på individnivå. Kravet att leva ett 

aktivt liv ökar. Sist men inte minst så har också debatten kring och kunskapen 

om stress ökat, så att fler blir varse symptomen.

10. Den viktigaste faktorn för att minska stressymptomen är att också lära sig att 

kunna koppla av samt att se över sin livssituation vilket t.ex. kan innebära lite 

mer fysisk aktivitet.

11. Det kan bara du avgöra!

Kapitel 15

1. Skälen är förstås många men några är: Brist på tid och kunskap om hur 

råvaror tillagas samt tuff marknadsföring av många mindre nyttiga produkter, 

halvfabrikat och snabbmat.

2. Våra matvanor har förändrats radikalt vilket bland annat beror på en 

väsentligt förbättrad ekonomi, influenser från andra kulturers matvanor och en 

globaliserad marknad. 

3. Se sid 202

4. Vi behöver kolhydrater, fetter och proteiner i större mängder men också mindre 

mängder av ett drygt 10-tal vitaminer och ett 15-tal olika mineraler.

5. Kolhydrater – slutprodukten efter spjälkningen är monosackarider vilka 

används främst som energikälla vid tillverkning ATP.  

Fetter – slutprodukten efter spjälkningen är glycerol och fettsyror. Glycerol 

används främst som energikälla och fettsyror främst som råvara för viktiga 

molekyler som hormoner och som basmolekyler i cellmembran. 

Proteiner – slutprodukten efter spjälkning är aminosyror. Dessa används främst 

som byggstenar vid tillverkning av cellernas egna proteiner.  

Vitaminer, se sid 206, 207. 

Mineraler, se sid 208.

6. De enkla sockermolekyler  från spjälkningen transporteras till cellerna med 

blodet. Inne i cellerna bryts de ner till vatten och koldioxid samtidigt som 

energin i dem överförs till kroppens egen energibärare ATP-molekylen. 

7. Essentiell betyder att vi inte kan tillverka dem själva utan att vi måste få dem i 

oss med vår föda.

8. Näringsbrist bland människor som inte lider av någon sjukdom är ovanligt i 

Sverige. De som drabbas trots den goda tillgången på mat är främst äldre som 

tappat aptiten, och personer som äter en mycket ensidig kost.

9. Mer en diskussionsfråga men att gällande utseendefixering och kroppsideal 

behöver ändras bör ingå …
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10. Hudens pigmentering skyddar mot UV-ljus och det är därför vi blir bruna på 

sommaren. För mycket av det goda, speciellt för personer med ljus hudtyp 

innebär att risken för elakartad hudcancer ökar.  

Ljus hud gör å andra sidan att huden i solen bildar D-vitamin, vilket bland 

annat är viktigt för skelettets bildning och styrka.

11. Kraftig övervikt kan på kort sikt bl.a. leda till: Försämrad kondition, 

ledproblem, sömnproblem. 

Kraftig övervikt på lång sikt kan bl.a. leda till: Diabetes typ 2, hjärt- och 

kärlproblem.

12. Se kartan s. 213 och 214. En generaliserad tolkning är att andelen med övervikt 

är proportionell mot inkomstnivån. Ju högre inkomstnivå desto högre andel 

med överviktsproblem. Även motsatsen gäller generellt dvs. ju lägre inkomst 

desto högre andel med näringsbrist. Näringsbrist förekommer även i länder med 

hög inkomstnivå men då på grund av för ensidig kost (snabbmatskulturer).

Kapitel 16

1. Våra kroppar är evolutionärt anpassade för rörelse. De flesta lever ett relativt 

fysiskt passivt liv, på dagtid i skolan och på de flesta arbetsplatser och på 

kvällstid i TV-soffan eller framför datorn. Konsekvensen blir problem som 

ledbesvär, ryggbesvär, benskörhet och övervikt. 

2. En alltför ensidig träning leder lätt till skador. Muskler arbetar ofta 

antagonistiskt och det är därför viktigt att träna både böj- och sträckmuskler i 

hela kroppen. Fotbollsspelare som ensidigt tränar benstyrka och kondition får 

lätt problem i rygg och nackregionerna.

3. Hjärtmuskulaturen och den glatta muskulaturen är i huvudsak kontrollerade av 

det autonoma nervsystemet. Båda går ändå till viss del att påverka med viljan, 

som att öka hjärtats puls genom att tänka på något obehagligt eller hålla sig när 

en toalett inte finns i närheten.

4. Speciellt under den period när längdtillväxten är som störst hinner hjärnan inte 

med att utveckla koordinationen i samma hastighet. Som med alla egenskaper 

spelar även det genetiska arvet en roll, även om vi  alla kan komma långt med 

träning.

5. Träningsverk anses idag bero på att nerver kommer i kläm när musklernas 

sammandragande enheter blir tjockare och längre.  

Håll anses idag bero på att ligamenten mellan diafragman och inre organ töjs 

ut så att diafragman krampar. Är man otränad hålls inte heller levern riktigt på 

plats, utan dunsar upp och ner, vilket kan göra ont.
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Kapitel 17

1. Sömnbehovet är individuellt och varierar dessutom under livet. Sömnbehovet 

varierar även med årstiderna. Vi känner oss i allmänhet utvilade med mindre 

sömn under den ljusa årstiden än under den mörka.

2. Vetenskapen kan fortfarande inte ge en heltäckande förklaring till varför vi 

behöver sova, men att en individuell sömntid behövs för både fysiskt och 

psykiskt välbefinnandet är klarlagt. Under sömnen fylls cellernas förråd, 

reparationer sker och celltillväxten är snabbare. För alla som fått för lite sömn 

någon gång är det också uppenbart att sömnen är viktig för att hjärnan ska 

fungera normalt.

3. Sömnen sker i cykler som upprepas flera gånger per natt, från lätt drömsömn 

(REM) till djupsömn. Om väckarklockar ringer när man befinner sig i djupare 

sömn är det svårt att vakna. Befinner man sig i lättare sömn vaknar man direkt 

och är pigg.

4. Under sömnen bearbetar och sorterar hjärnan intryck från den vakna tiden. Det 

du pluggade har om du har tur placerats i långtidsminnet och dessutom med 

associationsbanor etablerade.

Kapitel 18

1. Börja med att läsa s. 228–239. Diskutera sedan med några kamrater och 

formulera ert svar tillsammans.

2. Droglagstiftningen skiljer sig; även inom EU är skillnaderna stora. Sverige 

tillsamman med t.ex. USA och Norge representerat länder med en mycket 

restriktiv lagstiftning. Portugal avkriminaliserade år 2000 droganvändning 

för personligt bruk. I en del länder i Sydostasien och en del arabländer har en 

mycket hård lagstiftning där även dödsstraff kan utdömas.

3. Små mängder ökar dopamin- och serotoninnivåerna och reaktionen hos de 

flesta är att hämningarna delvis släpper då överjaget blir svagare.  

Vid stora intag produceras GABA som får serotonin-nivån att sjunka långt 

under den normala, vilket ger ångest.  

Ett mer långvarigt missbruk av alkohol påverkar många viktiga funktioner i 

kroppen, inte minst hjärnan. Även det sociala nätverket och ekonomin drabbas 

förr eller senare.

4. Förmågan att skapa nya eller plocka fram etablerade minnen försämras. 

Anledningen är att det myelin (fettlager) som omger nervcellerna i hjärnan bryts 

ner samt att nya förgreningar får svårare att bildas. Vid långvarigt missbruk 

förlorar hjärnan förmågan att reparera skadorna.  
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5. Svaret är nej. Det som rökrelaterade sjukdomar kostar samhället överstiger vida 

intäkter som tobaksskatten ger. Räknas personer som dagligen utsätts för passiv 

rökning in, blir skillnaden mellan intäkter och kostnad ännu större.

6. Fem argument för att inte börja röka: Sämre kondition, sämre hy, större risk för 

flera cancerformer, dyrt och sist - men inte minst - det beroende som kommer 

smygande men snabbare än vad alla som börjar röka tror.

7. Två exempel på hur narkotika påverkar hjärnan: Centralstimulantia som 

kokain och amfetamin både hindrar nedbrytning av dopamin och serotonin och 

förstärker bildandet av dem. Hallucinogener som LSD och ecstacy påverkar 

också dopamin- och serotoninsystemet men stör balansen dem emellan.

8. Hjärnan är inte färdigutvecklad. Med regelbundet cannabismissbruk i unga 

år, riskerar man att behålla ”tonårshjärnan” livet ut. Dessutom försämras 

korttidsminnet och den för personen normala nivån av ansvarstagande minskar.

9. Utöver de fysiska förändringarna så påverkas även centrala nervsystemet. Bland 

effekterna finns empatistörningar och ökad aggressivitet, speciellt i kombination 

med alkohol.

10. Ja, i gruppen ungdomar 15–16 år är kopplingen tydlig. Siffrorna för 

befolkningen som helhet är däremot inte lika tydliga. Här verkar även andra 

faktorer än lagstiftning ha betydelse.

11. Den kemiska renheten är långt ifrån garanterad. Styrkan på preparaten varierar 

stort. Flera av dem ger dessutom ett snabbare beroende.

12. Framgångar på idrottsarenan är lika med framgångar för landet och dess 

politik. Detta var mycket tydligt i länder som forna Östtyskland där bruket av 

anabola steroider förekom flitigt. Synen i Östtyskland var ungefär: Se vad vårt 

politiska system förmår att fostra.

Kapitel 19

1. God hälsa definieras som ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

2. Exempel på vanliga stressfaktorer är: Ekonomi, tidsbrist och samhällets 

utveckling. 

3. Vid plötslig intensiv stress ökar alarmhormonerna adrenalin och noradrenalin 

blixtsnabbt. De försätter kroppen i alarmläge som gör att vi kan reagera snabbt 

och med full styrka. Hormonnivåerna sjunker av sig själva när den utlösande 

faktorn har försvunnit.  

Vid mer långvarig och malande stress ökar istället hormonet kortisol. Vanliga 

symptom är viktökning, sämre immunförsvar, sömnbesvär och depressioner.  

Yoga, mindfulness och motion är exempel på aktiviteter som motverkar 

långvarig stress.
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4. Blir stressen för svår att hantera är skolsköterskan eller skolkuratorn ett 

förstahandsval. Sjukvården (vårdcentralen) kan också vara en första anhalt för 

att få hjälp. I svårare fall kan specialistvård behövas.

5. Se svar på fråga 3

6. Funderarfråga …

7. Vi konsumerar så ofantligt mycket mer. Vid tillverkning och vid transport av 

produkterna vi konsumerar går det också åt stora mängder energi.

8. Långa trender pågår under längre tid. Exempel är urbaniseringen dvs. 

flyttströmmarna från landsbygd till städer.  

Exempel på korta trender är de inom modet. Vad alla tyckte var snyggt och ett 

måste förra året, har nu hamnat längst in i garderoben.

9. Trender är olika i olika åldersgrupper. Ungdomar pratar knappast om 

den senaste kökstrenden eller planerar och drömmer en kryssningsresa. 

Gymnasieungdomar samlar troligen inte längre på pokemon-kort.

10. Fördelen är att det ger en viss trygghet att vara som de andra i gruppen. 

11. Nackdelen med att följa trender är att det samtidigt blir svårare att bejaka det 

som är unikt för individen.
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