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Spira Biologi 1 

Upplaga 3 

Svar till uppgifterna 
Här uppgifterna och svaren till dem, och till vissa finns även ”ledtrådar”. Om 
du tycker att uppgiften är svår så är tanken att du läser ledtråden först och 

ser om du kan lösa uppgiften med hjälp av den. Därefter är det dags att läsa 
svaret. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 1 

Träna på basfakta 

1. Vad kännetecknar en levande 
organism? 

1. En levande organism kan röra sig, växa, 
reagera på omgivningen och försöka sig.  

2. Hur får och använder heterotrofer 
energi och byggmaterial? 

2. Genom att konsumera ämnen som 
andra organismer innehåller eller har 
bildat. Energi för att leva frigörs genom 
cellandning, och annat av ”maten” 
används till att bygga upp cellerna. 

3. Hur får autotrofer energi och 
byggmaterial? 

3. Energin är solljuset eller så kommer 
den från speciella kemiska reaktioner. 
Byggmaterial är koldioxid, vatten och 
mineralnäringsämnen. 

4. Vilka är de vanligaste grundämnena i 
en levande organism? Det räcker att 
du nämner sex stycken. 

4. N, P, C, O, H och S 

5. Vilka fyra stora grupper av organiska 
ämnen förekommer i levande 
organismers celler? 

5. Lipider, proteiner, kolhydrater och 
nukleinsyror. 

6. Varför är biologin uppdelad i 
delvetenskaper?  

6. Biologi är ett brett kunskapsområde 
och man kan inte specialisera sig på allt. 
Därför har det varit nödvändigt att dela 
upp biologin i olika vetenskapsområden.  

7. Vad kan en samhällsbyggare ha för 
nytta av biologikunskaper? 

7. Några exempel är att det är viktigt att 
förstå hur man ska planera bland annat 
vattentillförsel och avloppsrening samt 
grönområden. 

 

 

 

8. Vad innebär cellteorin? 

8. Cellteorin innebär att alla organismer 
är uppbyggda av celler. 

*9. Hur ska du göra för att få fram ett bra 
preparat för mikroskopstudier? 

*9. Skär ditt biologiska material tunt – 
lägg det i en vattendroppe på ett 
objektglas. Om det behövs kan du tillsätta 
en lösning av något färgämne. Lägg på ett 
täckglas. Sug upp den vätska som tränger 
ut vid sidan av täckglaset. 

Koppla ihop fakta 

10. Vad är det för skillnad mellan 
vetenskap och pseudovetenskap? 

10. Pseudovetenskapen är en 
verksamhet, som inte bygger på 
ordentliga vetenskapliga undersökningar. 
Förespråkarna försöker ändå ge intrycket 
av att det handlar om vetenskap, genom 
ordvalet osv. Vetenskap bygger i stället 
på experiment och observationer, som 
alla kan upprepa och då få samma 
resultat.  

11. Hur fungerar det när forskare har 
gjort upprepade undersökningar och 
av resultaten vågar formulera en 
teori? Hur arbetar man sedan vidare 
med teorin? 

11. Oftast har forskaren ”lagt märke till 
någonting”, och utifrån detta fenomen 
formulerar en hypotes, som testas. När 
hypotesen har testats, och om den ger en 
bild av hur fenomenet fungerar, så kan 
man formulera en teori. Om det vid 
senare observationer visar sig att teorin 
inte håller, så förkastas teorin tills man 
med nya tester antingen återigen kan ge 
stöd för, eller bygga på, teorin med flera 
detaljer. Ett tydligt exempel är cellteorin. 
Den formulerades omkring år 1840, men 
sedan dess har vi ju lärt oss oerhört 
mycket mer om hur celler fungerar och 
därför kunnat stärka cellteorin med dessa 
nya fakta. 
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*12. Varför kan ett elektronmikroskop 
förstora så mycket mer än ett 
ljusmikroskop? 

*12. Elektronmikroskopet utnyttjar 
elektronvågor, som har mycket kortare 
våglängder än det synliga ljuset – då går 
det att uppfatta betydligt mindre 
detaljer. 

13. Varför behöver vi se mer än det vi ser 
med ett ljusmikroskop? 

13. Annars skulle vi till exempel inte 
kunna studera cellens olika organeller. De 
är nämligen för små för att man ska 
kunna se dem med hjälp av synligt ljus 
(ljusmikroskop).  

Tänk till! 

*14. Varför är alla färgbilder från 
elektronmikroskop ”fusk”? 

*14. Ett elektronmikroskop kan bara ge 
svartvita bilder (för elektronvågor har 
inte ”färg”). De kan fångas upp på en 
skärm, fotograferas på ”gammaldags” 
sätt eller matas in i en dator. Färgerna 
lägger man till i efterhand, så det är aldrig 
fråga om några riktiga färger. 

15. Motivera varför ett vetenskapligt 
arbetssätt är nödvändigt för att få 
trovärdiga teorier. 

15. Ledtråd: Hur skiljer sig en 
vetenskaplig teori från andra påståenden 
om hur världen och tillvaron fungerar? 

15. En viktig aspekt är att resultatet av 
vetenskapliga undersökningar kan 
kontrolleras, genom att någon annan 
forskargrupp gör en liknande 
undersökning. Både resultaten av en 
undersökning och arbetssättet 
offentliggörs, så att alla kan ta del av och 
kontrollera det. Om andra forskare får 
samma resultat när de upprepar försöken 
så finns argument för att teorin är riktig. 

16. Förklara hur fotosyntes och 
cellandning är beroende av varandra. 

16. Ledtråd: Vad används respektive 
bildas i de här två viktiga reaktionerna? 

 

 

16. I fotosyntesen utnyttjas koldioxid och 
vatten, för att bilda kolhydrater och 
syrgas. Kolhydraterna kan sedan 
användas för att tillverka andra ämnen i 
levande celler. I cellandningen används 
kolhydrater och syrgas för att frigöra 
nyttig energi till alla reaktioner i cellen. 
Då bildas koldioxid och vatten. Vi kan 
alltså se att syrgasen från fotosyntesen 
används i cellandningen, där det bildas 
koldioxid som utnyttjas i fotosyntesen. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 2 

Träna på basfakta 

1. Vilka av följande organeller finns i 
djurceller respektive  växtceller? 
Lysosomer, cellvägg, kloroplaster, 
vakuol. 

1. Lysosomer i djurceller; cellvägg, 
kloroplaster och stora vakuoler i 
växtceller. 

2. Vilka av dessa organismer har 
prokaryota respektive eukaryota 
celler? 

Tarmbakterien 1. Escherichia coli, 2. 
metanbildare som används för att 
producera ”biogas”, 3. jäst, 4. 
musslor, 5. elefanter, 6. 
champinjoner, 7. blågröna bakterier 
som gör sjövatten turkosfärgat.  

2. P är förkortning för prokaryot och E för 
eukaryot: 1. P, 2. P, 3. E, 4. E, 5. E, 6. E, 7. 
P 

3. Vilken organell utför cellandning 
respektive fotosyntes? 

3. Mitokondrien respektive kloroplasten. 

4. Varför blir det ingen fungerande cell 
utan cellmembran? 

4. Cellmembranet gör att cellen får en 
speciell miljö, så att livsuppehållande 
kemiska reaktioner kan ske. 

5. Vilka två typer av biologiskt viktiga 
ämnen måste alltid finnas i ett virus? 

5. Protein i ett hölje, och innanför detta 
en nukleinsyra i form av DNA eller RNA. 

 

 

 

 

 

 

Koppla ihop 

6. Fyll i tabellen där prokaryota celler 
jämförs med eukaryota. 

 

 Prokaryot 
cell 

Eukaryot 
cell 

storlek   

cellkärna   

DNA:ts 
placering 

  

antal 
organeller 

  

6. 

 Prokaryot 
cell 

Eukaryot cell 

storlek 
(oftast) 

liten stor 

cellkärna saknas finns 

DNA:ts 
placering 

ringformad 
DNA-kro-
mosom i 
bakteriens 
cytoplas-
ma 

kromosompar 
i en cellkärna. 

antal 
orga-
neller 

få, t.ex. 
ribosomer 

flera 
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7. Para ihop struktur eller företeelse i 
vänster kolumn med rätt organell i 
höger kolumn. 

Ordpar 1 Ordpar 2 

yttre skelett cellkärna 

klorofyll ribosom 

cellandning kloroplast 

proteinsyntes mitokondrie 

membran med 
porer 

golgiapparat 

lagring och 
sortering av 
ämnen 

 

7. 

Ordpar 1 Ordpar 2 

membran med 
porer 

cellkärna 

proteinsyntes ribosom 

klorofyll kloroplast 

cellandning mitokondrie 

lagring och 
sortering av 
ämnen 

golgiapparat 

yttre skelett  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk till! 

8. Förklara vilket att de här två 
påståendena som är sant och varför 
det måste vara så: 

”Möss och elefanter har lika många 
celler, men olika stora”, eller ”Möss 
och elefanter har lika stora celler, men 
olika många”. 

8. Ledtråd: Har cellens storlek någon 
betydelse? 

8. En cell måste ha begränsad storlek, för 
att de olika reaktionerna inne i cellen ska 
fungera. Alltså har möss och elefanter 
ungefär lika stora celler, men olika 
många. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 3 

Träna på basfakta 

1. Hur fungerar det genetiska språket i 
DNA respektive RNA? 

1. Tre stycken av de olika kvävebaserna C, 
G, U (T), A bildar en kombination, ett 
”ord”, som kodar för en viss aminosyra. 

2. Det finns tre olika typer av RNA. Vilka 
är de och vilken funktion har de? 

2.rRNA, ribosomalt RNA, som bygger upp 
ribosomerna. 

tRNA, transport RNA, som transporterar 
aminosyror till ribosomen. 

mRNA, budbärar-RNA, som utgör mallen 
för vilka aminosyror som ska ingå i ett 
protein samt i vilken ordning de ska 
placeras i ett protein. 

3. I vilka processer är DNA-polymeras 
respektive RNA-polymeras aktiva? 

3. DNA-polymeras är aktivt då DNA 
tillverkar en kopia av sig själv (replikation) 
medan RNA-polymeras är aktivt när 
mRNA bildas. 

4. Vilken är skillnaden mellan kodon och 
antikodon?  

4. Kodon är tre kvävebaser på mRNA, och 
antikodon är motsvarande tre kvävebaser 
på tRNA. 

5. Vad studerar man inom epigenetisk 
forskning? 

5. Hur genaktivering fungerar, och hur 
genreglering kan gå i arv.  

Koppla ihop 

*6. Vad har de proteiner som kallas 
histoner för funktion vid 
genaktivering? 

6. Genaktiveringen styrs bland annat av 
hur hårt DNA är upplindat på histonerna. 

7. Förklara varför genernas aktivitet 
måste regleras när en befruktad 
äggcell utvecklas till en människa med 
mer än 1013 celler.  

7. Alla våra celler ser ju inte likadana ut. 
Om det inte fanns någon reglering av 
vilka gener som ska vara aktiva, så skulle 
resultatet av embryots utveckling vara en 
cellklump, med likadana celler. Eftersom 
alla kroppsceller i en individ innehåller 
samma totala uppsättning DNA, så krävs 
det en reglering av vilka gener som ska 
vara aktiverade, och vid vilka tillfällen, i 
de olika celltyperna som bygger upp 
kroppen. 

Tänk till! 

8. Vilken aminosyrasekvens blir resultatet 
av följande DNA-sekvens? Här får du 
använda dig av ”den genetiska koden” 
TACCTAGCCCTGATC 

8. Ledtråd: Gör först om DNA-sekvensen 
till mRNA: AUG GAU CGG GAC UAG  

8. De här kodonen ger följande 
aminosyror: Start, Asp, Arg, Asp, stopp,  

9. Ett protein har på ett ställe sekvensen: 
-trp-asp-met-phe-. Hur kan 
motsvarande sekvens i mRNA 
respektive DNA se ut? 

9. Ledtråd: Först: ”gör om” aminosyrorna 
till mRNA. 

9. 

Protein-
sekvens 

Trp Met Phe 

mRNA UGG AUG UUU 
eller 
UUC 

DNA ACC TAC AAA 
eller 
AAG 
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10. Ett av de tidiga experimenten med 
ärftlighet visade följande: Om man 
först dödar farliga bakterier, som 
orsakar lunginflammation, genom att 
värma upp dem, så kan de döda 
bakterierna ändå göra att ”snälla” 
bakterier blir farliga. Hur kunde 
forskarna dra slutsatser från det här 
experimentet om vilket ämne som 
arvsanlagen består av? 

10. Ledtråd: Vilka ämnen i cellerna tål 
uppvärmning, och vilka gör inte det? Tänk 
på vad som händer när du gräddar 
pannkakor. 

10. Diskussionen gällde om ämnet för 
arvsanlagen är protein eller DNA. Protein 
tål inte uppvärmning – då förstörs deras 
form, som till exempel äggets proteiner 
när man gräddar pannkakor. Däremot tål 
DNA att värmas upp, och när alltihop har 
svalnat fungerar det lika bra igen. Ämnet 
måste naturligtvis fungera för att kunna 
göra ofarliga bakterierna farliga och 
därför kunde forskarna dra slutsatsen att 
det är DNA som bär på arvet. 

Resonera 

11. Kan du fundera ut eller ta reda på en 
eller flera orsaker till att eukaryota 
organismer har så mycket DNA som 
inte är gener? Använd även andra 
källor än läroboken. 

11. En del har en funktion i samband med 
genreglering. Dessutom kan vi ha kvar en 
del gammalt DNA som vi inte längre har 
användning för. Om en infektion orsakas 
av ett så kallat retrovirus så kan vi 
dessutom få i oss virusgener som inte 
fyller någon funktion för oss. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 4 

Träna på basfakta 

1. Vilken roll har histonerna i 
uppbyggnaden av kromosomer? 

1. I en kromosom är DNA-molekylen 
kontrollerat upplindad på histoner. Detta 
gör att DNA:t tar mindre plats än om 
kromosomens DNA skulle ligga helt fritt i 
cellen.  

2. När sker mitos respektive meios? 

2. Mitos: När en individ utvecklas (växer) 
och när utslitna vävnader behöver 
ersättas. Meios: När könsceller (hos 
människan spermier respektive äggceller) 
bildas. 

3. Hur skiljer sig vanligtvis mäns och 
kvinnors kromosomuppsättning? 

3. Flertalet män har två könskromosomer 
av olika slag: X och Y; flertalet kvinnor har 
två X. 

4. Vad finns det för fördelar och 
nackdelar med könlös förökning? 

4. Fördelarna är att det går snabbt och är 
energisnålt. Nackdelarna är att det inte 
blir någon genetisk variation och att alla 
individer då lätt kan slås ut av en 
sjukdom, exempelvis orsakad av ett 
bakterie- eller virusangrepp. 

5. Vilken roll har SRY-genen? 

5. SRY-genen sitter normalt på Y-
kromosomen och styr utvecklingen till 
manligt kön. 

6. Hur kan det komma sig att en fullt 
normal kvinna kan ha 
könskromosomerna X och Y? 

6. För att SRY-genen som normalt sitter 
på Y-kromosomen har ”fallit bort”. 

7. Vilka funktioner verkar telomererna 
ha? 

7. De förhindrar att kromosomerna 
fastnar i varandra, ser till att inget DNA 
går förlorat vid replikationen,. 

Koppla ihop 

8. Varför består en kromosom ibland av 
två systerkromatider? 

8. Därför att då har allt DNA replikerats 
som förberedelse för celldelning. 

9. Hur många par av homologa 
kromosomer har en kvinna? 

9. En kvinna har 46 kromosomer som är 
homologa två och två. Alltså har hon 23 
par homologa kromosomer. 

10. Hur många par av homologa 
kromosomer har en man? 

10. En man har 44 kromosomer som är 
homologa två och två. Dessutom har 
mannen en X- och en Y-kromosom. Alltså 
har han 22 par homologa kromosomer. 

11. Vad menas med haploid respektive 
diploid kromosomuppsättning? 

11. Haploid kromosomuppsättning har 
celler som bara har en av kromosomerna 
från de homologa paren (betecknas n). 
Diploid kromosomuppsättning har celler 
som har båda de homologa 
kromosomerna (2n). 

12. Vad sker i meiosens anafas I till 
skillnad från i anafas II? 

12. I anafas I skiljs de homologa 
kromosomerna åt och i anafas II skiljs 
systerkromatiderna åt. 

*13. Förklara hur enzymet telomeras kan 
orsaka cancer. 

*13. Ledtråd: Tänk på att telomeras 
reparerar telomerens längd. 

*13. Telomeraset ser till att telomerernas 
längd behålls. Om telomeraset alltid är 
aktivt så får cellerna evigt liv och delar sig 
ohämmat. Så fungerar celler i 
cancertumörer. 
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Tänk till! 

14. Hur många kombinationer av 
kromosomer kan det bli i meiosens 
dotterceller om det finns tre par 
kromosomer från början? 

14. Ledtråd: Rita upp tre par kromosomer 
i tre olika färger. Gör parens kromosomer 
olika långa och rita sedan så många 
kombinationer som det går.  

14. Det går även att göra ett matematiskt 
resonemang: För kromosomerna i par A 
finns det två alternativ för vilken 
kromosom som hamnar i en viss 
dottercell. Detsamma gäller för 
kromosomerna i par B respektive C. Då 
blir det 2 x 2 x 2 = 23 = 8 möjliga varianter. 

Resonera 

16. Varför kan man inte enbart se till en 
persons kromosomuppsättning för att 
bestämma hens kön? 

16. Det är inte enbart kromosomerna och 
SRY-genen som avgör könet, utan även 
hens upplevelse av vilket kön hen tillhör. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 5 

Träna på basfakta 

1. Vad menas med en mutation? 

1. En plötslig förändring i genomet. 

2. När kan en mutation bli ärftlig? 

2. När mutationen sker i en könscell eller 
föregångaren till en könscell. 

3. Vad kan orsaka en mutation? 

3. I DNA kan det ständigt uppstå fel som 
cellens reparationssystem inte klarar av. 
Det kan röra sig om helt slumpartade fel 
vid replikationen, eller om skador 
orsakade av strålning eller olika 
kemikalier. 

4. Vilka typer av genmutationer finns det? 

4. Det finns tre typer: enstaka baser byts 
ut, en bas läggs till eller en bas tas bort. 

5. Vad menas med en ”tyst mutation”? 

5. En mutation som inte gör att proteinet 
som genen kodar för förändras. Alltså har 
en tyst mutation inte någon effekt på 
individen. 

6. Vilka olika slags kromosommutationer 
finns det? 

6. Det kan röra sig om en fördubbling av 
hela kromosomantalet, en extra 
kromosom, en kromosom för lite, samt 
att en del av en kromosom fattas 
(deletion) eller har flyttat över till en 
annan kromosom. 

7. När i en cells liv kan ett avvikande 
kromosomantal uppstå? 

7. Under celldelningen. 

8. Hos vilka organismer är det vanligt med 
fördubblat kromosomtal? 

8. Hos växterna. 

9. Vad betyder trisomi? 

9. Det finns tre kromosomer av det som 
ska vara ett homologt par. Personer med 
Downs syndrom har trisomi för 
kromosom 21.  

 

10. Vad innebär det att en kromosom har 
en deletion? 

10. Att en del av kromosomen har fallit 
bort. 

*11. Hur kan cancer uppstå, och hur kan 
den behandlas? 

11. Cancer kan uppstå när det sker en 
mutation som leder till ändrad 
genaktivitet, så att cellen delar sig 
ohämmat.  

Går det så opereras tumören bort, Ofta 
kombineras en canceroperation med 
cytostatikabehandling, för att man ska 
vara säker på att alla cancerceller har 
eliminerats. Ibland krävs en kombination 
av kirurgi, cytostatika, strålning och 
hormonbehandling. 

*12. Vilken skillnad i utvecklingen är det 
mellan maligna respektive benigna 
tumörer? 

12. De maligna tumörerna invaderar 
omgivande vävnader och bildar ofta 
dottertumörer, så kallade metastaser. De 
benigna tumörerna, däremot, sprider sig 
inte till andra organ i kroppen. 

13. Vad betyder ordet ”syndrom”? 

13. ”En samling olika symtom”, vilkas 
orsak var oklar från början. 

Koppla ihop 

14. Tänk ut möjliga följder av att 
systerkromatiderna inte separeras i 
meiosens anafas II. 

14. Följderna kan bli att det bildas 
könsceller som antingen har en 
kromosom för mycket eller en för lite. 

15. Varför leder Turners, Klinefelters resp. 
Downs syndrom, samt cri-du-chat-
syndromet, till så olika 
funktionsnedsättningar? 

15. Olika kromosomer drabbas, och 
därmed blir helt olika gener mindre 
respektive mer aktiva. 
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Tänk till! 

16. Vad menar man med att mutationer 
gör utvecklingen – evolutionen – 
möjlig? 

16. I och med mutationer uppstår 
genetisk variation som sedan kan 
"prövas" i naturen, det vill säga det sker 
ett urval (selektion) av de mutationer 
som är fördelaktiga för individen. 

17. I vilket fall kan man tänka sig att 
mutationer inte får så allvarliga 
konsekvenser? 

17. Ledtråd: Tänk på genaktivering och 
icke-kodande DNA. 

17. När mutationen sker i de gener som 
är inaktiverade eller i delar av genomet 
som inte har någon funktion i cellen. 

18. Vad kan möjligen hända om en 
genmutation sker i en icke kodande 
del av DNA? 

18. Ledtråd: Tänk på forskningsområdet 
epigenetik. 

18. Att genaktiviteten påverkas. 

19. Turners syndrom innebär att en 
individ bara har en enda X-kromosom. 
Resonera om varför ett foster med 
bara en Y-kromosom (och ingen X) 
inte kan överleva. 

19. Ledtråd. Jämför X- och Y-
kromosomernas storlek. 

19. X-kromosomen innehåller många 
livsnödvändiga gener som inte finns i Y-
kromosomen. 

Resonera 

20. Med gentekniska metoder (se Kapitel 
7) går det numera att få en hel del 
information om egenskaper hos 
mänskliga foster. Då kan de blivande 
föräldrarna, och samhället, hamna i 
olika etiska dilemman. Diskutera 
följande: 

 Är det rätt/lämpligt att få reda på 
ett barns kön innan det har fötts? 

 

 

 Bör det vara tillåtet att välja vilket 
kön man vill att ens barn ska ha? 
(Tekniskt går det att göra urvalet 
med provrörsbefruktning/in 
vitro-fertilisering). 

 Bör det vara tillåtet att ta reda på 
om det väntade barnet är 
drabbat av Trisomi-21? 

 Bör det vara tillåtet att undersöka 
foster när det gäller andra ärftliga 
sjukdomar, till exempel 
blödarsjuka? 

 Är det lämpligt att ta blodprov på 
alla nyfödda för att snabbt kunna 
spåra ärftliga sjukdomar och 
påbörja behandling? (Det görs 
delvis redan idag). 

 Bör försäkringsbolag få 
information om 
försäkringstagaren har anlag för 
olika ärftliga sjukdomar? 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 6 

Träna på basfakta 

1. Ge exempel på hur miljön kan påverka 
en egenskap.  

1. Ganska enkla fall är om en människa 
blir solbränd, om en människa eller ett 
djur får bra eller dåligt med mat under 
uppväxten, och om t.ex. tallar växer på 
lagom fuktig mark eller i en bergsspricka. 
Mer komplicerat är fallet med färgen på 
siameskatter – tassarna och öronen får 
mörkare färg, eftersom det svarta 
pigmentet bara bildas i de kroppsdelar 
som har lägre temperatur än resten av 
kroppen. 

2. I vilka fall drabbas män hårdare av 
”dåliga” alleler? 

2. När en sjukdomsallel av en gen finns i 
X-kromosomen, och den allelen är 
recessiv. Då kan kvinnor kompensera om 
allelen i deras andra X-kromosom 
fungerar bättre. 

3. Vad menas med klassisk genetik? 

3. Den typ av genetisk forskning som 
främst bygger på korsningsförsök, hos 
människan släktforskning, och i vilken 
man utnyttjar statistiska metoder för att 
dra slutsatser om hur egenskaper ärvs.   

4. Vilken blodgrupp har personer som är 
bärare av allelerna AA, A0 respektive 
AB? 

4. A, A resp. AB. Mer utförligt: A-allelen är 
dominant över 0-allelen, men A resp. B 
dominerar inte över varandra, utan här 
blir det s.k. intermediär nedärvning, dvs. 
egenskaper från båda allelerna visar sig. 

5. John har fria örsnibbar (recessiv 
egenskap; f) som sin pappa, men hans 
mamma har fastvuxna (dominant 
egenskap; F). Vilken genotyp måste 
John ha? 

5. ff 

 

 

6. Men Johns mamma, då – vilken 
genotyp har hon? 

6. Ff 

Koppla ihop 

7. Varför är bananflugor och ettåriga 
växter lämpliga organismer att 
använda i genetisk forskning? 

7. Det går snabbt och smidigt att följa hur 
olika egenskaper ärvs och omkombineras 
under många generationer. Bananflugor 
har en generationstid på två veckor, och 
en del ettåriga växter kräver högst 6 
veckor. Dessutom lägger en bananfluga 
ca 200 ägg, och en liten ettårig växt kan 
producera hundratals frön. 

8. Beskriv hur Mendel och hans 
efterföljare lyckades visa att 
arvsanlagen, generna, är enskilda 
”partiklar” som kan kombineras på 
många olika sätt. 

8. Det var främst genom korsningsförsök 
där man jämförde resultatet i fördelning i 
avkomman för två eller flera egenskaper. 

Mer utförligt: 

Om man korsar ärtplantor som är 
högvuxna och har röda blommor, med 
plantor som är lågvuxna och har vita 
blommor, så kan man i andra 
generationen avkommor få fyra olika 
varianter: Höga plantor med röda 
blommor, höga plantor med vita 
blommor, låga plantor med röda 
blommor, och låga plantor med vita 
blommor. 

9. Vilka förutsättningar krävs för en 
omkombination av två typer av 
arvsanlag (gener) enligt 9:3:3:1-
förhållandet? Vilka slutsatser går det 
att dra från sådana resultat om hur 
ärftligheten fungerar?  

9. Förutsättningen är att de olika typerna 
av anlag (gener) är placerade på olika 
kromosompar. Annars blir det ingen helt 
fri omkombination, utan vissa alleler följs 
i stället åt. Men resultaten enligt 9:3:3:1 
visar att de olika arvsanlagen, allelerna, 
ärvs som enskilda ”partiklar”, och att 
resultatet ofta är ”antingen-eller”-
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egenskaper, inte något mellanting. Det 
här är radikalt annorlunda än den äldre 
uppfattningen, att arvet fungerar genom 
att ”blanda blod” så att det allmänt blir 
ett mellanting mellan föräldrarnas 
egenskaper, ungefär som när man 
blandar målarfärg. 

10. Hur kan det bli omkombination av 
alleler även när generna sitter på samma 
typ av kromosom?  

10. Genom överkorsning. Mer utförligt: 
De två homologa kromosomerna i ett par 
lägger sig intill varandra vid meiosens 
början, slingrar sig om varandra och 
utbyter delar. I två av de fyra celler som 
blir resultatet av meiosen kommer då en 
viss typ av kromosom ha andra 
kombinationer av alleler än i förälderns 
kromosomer. 

11. Vilka "indirekta bevis” hade man, som 
först tydde på att generna är 
placerade på kromosomerna?  

11. Man såg att antalet kromosomer 
halveras vid meios, och samma sak verkar 
gälla generna/allelerna. Man insåg även 
att antalet kopplingsgrupper är 
detsamma som antalet kromosompar. 

12. Förklara varför en färgblind man (röd-
grön färgblindhet) mycket sällan får 
färgblinda söner.  

12. Genen som påverkar färgseende (röd-
grön färgblindhet) finns i X-kromosomen. 
Män drabbas oftare, eftersom allelen 
som ger röd-grön färgblindhet är recessiv. 
Kvinnor kan då kompensera med sin 
andra X-kromosom, medan män ju bara 
har en X. Om en mans spermie innehåller 
X så blir barnet en flicka, medan det med 
Y blir en pojke. Och i Y-kromosomen finns 
ingen gen som har med färgseendet att 
göra! Om sönerna till en färgblind man 
också blir färgblinda måste det då bero 
på att de får den allelen från modern 
(som alltså inte själv behöver vara 
färgblind, men troligtvis har manliga 
släktingar som är färgblinda). Om en 
färgblind man inte gifter sig inom släkten 
är det alltså inte större sannolikhet att 
han får färgblinda söner än för en man 
med normalt färgseende. 

13. Traditionellt har förädling av växter 
och avel av djur skett genom urval. 
Vad menas?  

13. Man lät bara individer med 
fördelaktiga egenskaper föröka sig. 

14. Vad kan intensiv växtförädling få för 
negativa konsekvenser för ett 
samhälle?  

14. Det ena problemet är utarmning av 
den genetiska variationen, vilket man 
alltså försöker gardera sig mot med hjälp 
av genbanker. Det andra problemet är att 
många av de nya sorterna kräver mer av 
gödsling, bevattning och 
bekämpningsmedel än de gamla sorterna, 
något som kan vara för dyrt för många 
bönder i fattiga länder. 

15. Vid vilka tillfällen är det särskilt 
motiverat med medicinsk-genetisk 
rådgivning?  

15. Om det redan är påvisat ärftliga 
sjukdomar i mammans, pappans eller 
bådas släkter, och – i det värre fallet – att 
paret redan har fått ett barn med 
konstaterad ärftlig sjukdom. Frågan att ta 
ställning till då är om paret törs skaffa fler 
barn. 

16. Det allvarliga handikappet blödarsjuka 
(hemofili) drabbade under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet 
många medlemmar av Europas 
kungliga familjer. 

a) Vilket kön drabbas oftast, och varför? 

b) Hur förs anlagen vidare från en 
generation till nästa? 

c) Den första kända anlagsbäraren var 
drottning Victoria av England. En 
dotterdotter till henne var den sista 
kejsarinnan av Ryssland, och dennas 
son var blödarsjuk. Hur förklarar man 
det? Varför var inte prinsens systrar 
blödarsjuka? 

d) Varför är det inte så sannolikt att 
drottning Victorias biologiske far var 
blödarsjuk? 
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16. a) Män, eftersom det rör sig om en 
recessiv allel i X-kromosomen. Kvinnor 
kan kompensera med en normalt 
fungerande allel i den andra X-
kromosomen. 

b) Från mor (anlagsbärare) till son, från 
far till dotter (anlagsbärare), från mor 
(anlagsbärare) till dotter (anlagsbärare). 

c) Drottning Victoria överförde sin X-
kromosom med sjukdomsallel till den 
dottern, som födde kejsarinnan, som 
också fick en sjukdomsallel, som gick i arv 
till sonen som var kronprins. Prinsens 
systrar var friska, antingen för att de med 
sin andra X-kromosom från pappan 
kunde kompensera, eller för att de 
lyckats få mammans andra, normalt 
fungerande X-kromosom. 

d) Hennes ”officielle” far var i alla fall inte 
blödarsjuk. På den tiden (i början av 
1800-talet) fanns inget medicinskt sätt att 
hjälpa blödarsjuka, så drabbade personer 
dog oftast i unga år. Därför är det inte så 
troligt att Victorias mor hade en 
blödarsjuk man som hemlig älskare. 

Tänk till! 

17. Beskriv resultatet under tre 
generationer, om man korsar ett svart 
marsvin (med arvsanlagen VV) med 
ett vitt marsvin (med arvsanlagen vv). 
Bägge marsvinen är alltså homozyga 
för sitt arvsanlag. Ungarna i 
generation 2 parar sig med varandra.  

17. Ledtråd: Hur blir anlagen (allelerna) 
hos alla individer i generation 2, och hur 
blir de individernas könsceller? 

17. Det svarta marsvinet har genotypen 
VV, och alla dess könsceller får då V. Det 
vita marsvinets könsceller har (enligt 
samma slutsats) alla v. Då får alla 
avkomlingar genotypen Vv, dvs. de blir 
svarta, men har även ett anlag (en allel) 
för vit färg. Deras könsceller kan då 
innehålla antingen V eller v. Vi gör en 
tabell för vad som händer om de här 
marsvinen parar sig: 

 

Mamma/pappa V v 

V VV Vv 

v Vv vv 

Statistiskt sett får då ¼ av avkomman 
genotypen VV, 2/4, dvs ½ av avkomman 
Vv, och ¼ vv. 

Eftersom V är en dominant allel så 
kommer alla marsvin med den allelen i 
åtminstone enkel uppsättning att bli 
svarta. Alltså blir ¾ av alla marsvin i 
generation 3, den andra 
avkommegenerationen, svarta, ¼ vita. 
(Statistiskt.) 

18. Hos bananfluga är grå kroppsfärg (G) 
dominant över svart kroppsfärg (g). 
Långa vingar (L) är dominant över 
korta vingar (l). Generna ärvs 
oberoende av varandra. Om vi korsar 
en grå långvingad fluga som är 
homozygot för båda egenskaperna 
med en svart kortvingad, hur ser 
avkomman ut och med vilken 
fördelning?  

18. Ledtråd: Är både flugorna 
homozygoter för sina respektive 
egenskap, eller? 

18. Den grå långvingade flugan är 
homozygot för båda egenskaperna och 
har därför genotypen GGLL. 

För att en fluga ska bli svart och 
kortvingad krävs att den har dubbel 
uppsättning av både de recessiva 
allelerna, alltså ggll. 

Alla könscellerna hos den grå långvingade 
flugan får då uppsättningen GL, och hos 
den svarta kortvingade gl.  

Alla flugor i den första 
avkommegenerationen får då genotypen 
GgLl, och alla blir grå och långvingade, 
alltså till 100 %. 

19. Om man i ett liknande försök istället 
korsar en grå långvingad fluga med en 
svart kortvingad och får 50 % grå 
långvingade och 50 % grå kortvingade, 
vilken genotyp har den grå flugan? 
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19. Ledtråd: Börja med att reda ut vilka 
kombinationer av alleler de grå 
långvingade respektive grå kortvingade 
måste ha. 

19. Den svarta kortvingade flugan måste 
ju enligt förra frågan ha genotypen ggll. Vi 
får nu resonera om de två typerna av 
egenskaper var för sig. Alla flugor i nästa 
generation blir grå. Eftersom alla får 
allelen för svart färg från den ena 
föräldern (betecknas g), så måste de 
också alltid få allelen för grå färg från den 
andra föräldern (G). Då måste den 
föräldern ha två alleler för grå färg, alltså 
genotypen GG. 

Däremot blir 50 % av avkommeflugorna 
långvingade, 50 % kortvingade. Alla får 
allelen för korta vingar (l) från den ena 
föräldern. 50 % måste från den andra 
föräldern få allelen för långa vingar (L), 50 
% allelen för korta vingar (l). Då måste 
den grå långvingade flugan ha allelerna L 
och l. Den totala genotypen blir GGLl. 

20. Nedanstående stamträd (pedigree) 
visar på nedärvningen av 
ögonsjukdomen grå starr, (katarakt). 
Fyrkanter anger män, cirklar kvinnor. 
Fylld fyrkant/cirkel betyder sjuk 
person, ofylld frisk. 

 

a) Ange vilken typ av arv det troligast är 
fråga om, och hur man kan veta det. 

20 a) Ledtråd: Hur många män respektive 
kvinnor är drabbade av sjukdomen? Kan 
friska föräldrar få ett barn som är 
drabbat? 

20 a) Icke könsberoende /könsbundet – 
ungefär lika många män som kvinnor 
drabbas, personerna ärver sjukdomen 
från antingen pappan eller mamman. 
Sannolikt dominant – ingen generation 

hoppas över. (Skulle kunna vara recessivt. 
För att det absolut säkert ska vara 
recessivt och inte dominant ska man se 
att en generation ”hoppas över”). 

b) Markera arvsanlagen på de personer 
där det är möjligt – på stamträdet. 

20 b) Ledtråd: Vilka alleler måste alla 
friska personer ha, enligt svaret i a)? Vad 
kan då de sjuka personerna ha? 

20 b) K = katarakt-allel, k = normalt 
fungerande allel. 

 

 

Resonera 

21. I en trädgård odlas sedan många år en 
speciell buskros med djupröda 
blommor. Buskarna förökas med 
sticklingar. Trädgårdsägaren skickar 
sedan en stickling till en vän i en 
annan del av landet. När vännen odlar 
upp den här sticklingen får de nya 
rosenbuskarna blekrosa blommor. Två 
förklaringar till det resultatet är 
tänkbara. 

 Miljön är annorlunda i den nya 
trädgården. 

 Det har skett en mutation. 

Hur skulle du vilja utforma en metod 
att testa vilken av de här hypoteserna 
som verkar stämma? 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 7 

Träna på basfakta 

1. Man kan säga att det finns fyra 
huvudområden inom gentekniken. 
Vilka är de? 

1. DNA-analys, genöverföring, genterapi, 
kloning. 

2. Vad använder man för att ”klippa” i 
DNA? 

2. Restriktionsenzymer. 

3. Vad används restriktionsenzymer till a) 
i naturen b) av oss?  

3. a) Restriktionsenzymernas roll i 
naturen är att bakterierna ska kunna 
oskadliggöra främmande DNA, från 
exempelvis virus. b) Forskare använder 
restriktionsenzymer för att klippa i det 
DNA som de använder eller undersöker 
vid gentekniskt arbete.  

4. Vilka metoder används för kloning av 
växter? 

4. Genom att ta sticklingar eller revor av 
dem, eller genom ympning, det vill säga, 
att ”plantera” en stickling på en annan 
växt. Ympning är en vanlig metod för att 
föröka en viss sort av fruktträd.  

5. Vilka metoder används för kloning av 
däggdjur? 

5. Antingen kan man använda totipotenta 
stamceller, som då tas från ett embryo, 
eller så kan man föra in en cellkärna i en 
äggcell i stället för dennas egna cellkärna 
(som först tagits bort). I båda fallen 
planteras sedan stamcellen respektive 
äggcellen in i livmodern på en 
surrogatmamma. 

6. Hur kan man idag framställa läkemedel 
i form av proteiner? 

6. Med hjälp av genmodifierade 
bakterier, eller ibland i mjölken från 
genmodifierade däggdjur, till exempel 
får. 

 

 

7. Hur kan man tillverka vaccin mot ett 
virus med hjälp av genteknik? 

7. Man tar reda på vilken del av ett virus 
proteinhölje som aktiverar människans 
immunförsvar mest. Det kan räcka med 
en ganska liten del av hela viruset. Om 
man känner till vilka aminosyror som 
ingår så går det också att skräddarsy DNA 
för just detta protein, och föra över det 
till bakterier, som sedan tillverka 
proteinet.  

8. Vilken typ av celler används vid 
genterapi? 

8. Stamceller av olika ”mognadsgrad”. 

9. Vad är det som är speciellt med 
stamceller? 

9. De är celler som ännu inte har 
specialiserat sig på någon bestämd 
uppgift.  

10. Om en person har en sjukdom som 
beror på en skadad allel, alltså en 
mutation, hur kan de egna 
stamcellerna bli till hjälp? 

10. Stamcellerna är ”kroppsegna” och 
stöts därför inte bort av immunförsvaret. 
Behandlingen går då ut på att 
stamcellerna får en frisk allel och därför 
kan bilda det ämne som saknas hos 
personen med sjukdomen.  

11. I vilken större lagsamling ingår 
gentekniklagen? 

11. Miljöbalken. 

12. I vilken mån får mänskliga 
embryon/foster användas för 
gentekniska experiment? 

12. Embryon får bara användas fram till 
två veckor efter befruktning, alltså innan 
de kan betraktas som foster. 

13. När det gäller brott, i vilka fall får 
DNA-analyser göras? 

13. DNA-analyser på människor får göras 
om det kan underlätta utredningen av 
brott som ger fängelse.  

14. Vilken princip är gemensam för alla 
restriktionsenzymer, och vilken är 
skillnaden mellan dem?  
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14. Restriktionsenzymer av en viss typ 
känner igen en viss palindromsekvens, 
och klipper DNA just där. Skillnaden är att 
olika restriktionsenzymer klipper DNA i 
olika palindromsekvenser. 

15. Hur är DNA organiserat i en bakterie?  

15. I en större, ringformad 
bakteriekromosom, samt ofta ett antal 
mindre DNA-ringar, plasmider. 

Koppla ihop 

16. Vi tänker oss en DNA-molekyl med 
längden 10 000 baspar. Ett slags 
restriktionsenzym delar upp 
molekylen i fragment på 4 000, 3 500 
respektive 2 500 baspar. Ett annat 
slags restriktionsenzym delar upp i 
bitar på 9 700 respektive 300 baspar. 
Hur kan det här komma sig? 

16. Varje restriktionsenzym klipper vid 
"sin” palindrom, och olika palindromer 
sitter ju slumpvis fördelade i en DNA-
sträng, oberoende av varandra. Därför 
blir DNA-fragmenten olika långa. 

17. På vilket sätt kan man säga att 
realtids-PCR är en utveckling av PCR-
tekniken? 

17. Med realtids-PCR går det att få svar 
med en gång på om provet innehåller ett 
visst DNA, till exempel från en speciell 
bakterie.  

18. Vad beror det på att DNA-fragment 
vandrar olika långt i 
gelelektroforesens elektriska fält?  

18. Det beror på att gelen är som en väv 
genom vilken små molekyler passerar 
snabbare. Alltså vandrar korta DNA-
fragment snabbare än långa.  

19. En paleontolog (fossilforskare) har 
fått tag i en bit hud från en fågel, en 
dront, som dog ut för ca 350 år sedan. 
Hen vill jämföra DNA från den här 
hudbiten med DNA från nu levande 
fåglar. Vilken metod bör hen först 
använda för att få mer DNA att 
undersöka vidare? 

19. PCR (Polymerase Chain Reaction). 

 

20. Hur skiljer sig sekvensen av DNA i och 
mellan gener i en prokaryot cell (t.ex. en 
bakterie) från en motsvarande i en 
eukaryot cell?  

20. I bakteriekromosomen är det 
knappast några DNA-sekvenser mellan 
generna (till skillnad från i eukaryota 
kromosomer), Inte heller har generna 
några introner.  

21. Beskriv en fördel och en nackdel, för 
genöverföring, med hur DNA är 
organiserat i en bakterie jämfört med i 
en eukaryot cell. 

21. Fördel: Bakterier har dels en 
ringformad, större bakteriekromosom, 
dels mindre DNA-ringar, plasmider. 
Plasmider är ganska lätta att föra in i en 
bakteriecell. Det är dessutom ganska 
enkelt, att med restriktionsenzymer och 
ligaser foga in en ny gen i en plasmid, och 
sedan föra in den i en bakteriecell. 
Nackdel: Eukaryota organismers gener 
har introner, men inte bakteriernas. Så en 
oförändrad mänsklig gen fungerar inte i 
en bakterie, utan man måste ”gå en 
omväg” och göra genen med trimmat 
mRNA som mall. 

22. Hur kan man kontrollera om en 
genöverföring till en bakterie har 
lyckats? 

22. Utöver den gen man vill överföra, får 
plasmiden även innehåller en gen för en 
egenskap som är lätt att testa. Länge 
använde man en gen för 
antibiotikaresistens, men nu använder 
man ofta genen för ”grönt fluorescerande 
protein”. Då urskiljer man de 
bakteriekolonier som har fått i sig rätt 
plasmid genom att de lyser gröna i 
ultraviolett belysning. 

23. Det finns flera olika syften med att 
genmodifiera växter. Vilka är dessa? 

23. Till exempel att förbättra 
näringsinnehållet, ändra det kemiska 
innehållet – för teknisk användning, att 
växten ska få bättre förmåga att klara 
torra och/eller salta jordar, att den ska få 
bättre förmåga att stå emot insekts- och 
svampangrepp samt tåla ogräsmedel. 
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24. Vilka fördelar har CRISPR/Cas9 
jämfört med tidigare metoder att föra 
in nytt DNA i genomet hos 
mottagarcellen? 

24. Det går att föra in nytt DNA exakt där 
man önskar ha det i en viss kromosom, 
och även att redigera enskilda kvävebaser 
i DNA. 

25. Vilka fördelar ger gentekniken jämfört 
med den traditionella 
förädlingstekniken?  

25. Det är möjligt att föra över exakt den 
gen man önskar, även från helt 
obesläktade arter av organismer. 
Dessutom går det betydligt snabbare än 
traditionellt förädlingsarbete. 

26. Vad oroar sig många över att GMO-
grödor kan ställa till med? 

26. Att GMO-grödorna skulle kunna få 
oönskade kemiska egenskaper, bland 
annat så de blir skadliga för insekter som 
normalt lever på dem och att anlag för att 
tåla ogräsmedel sprids till vilda släktingar, 
som då kan bli väldigt besvärliga ogräs. 

27. Vilka är riskerna för patienter som får 
genterapi?  

27. Att andra DNA-avsnitt följer med än 
de som ska bota eller lindra. Det går inte 
att förutsäga hur en sådan extrabit av 
DNA skulle kunna påverka patienten. Om 
det är en del av en styrgen, till exempel, 
kan andra gener hos patienten få ändrad 
aktivitet. 

28. På bilden ser du resultatet av en DNA-
analys, nämligen elektrofores av DNA 
från bakteriofagen lambda (ett virus 
som infekterar bakterier) samt när 
virusets DNA har behandlats med 
restriktionsenzym. Vad har gett 
upphov till de olika bandmönstren? 

 

28. Det vänstra mönstret är från 
obehandlat bakteriofag-DNA, det högra 
från samma DNA behandlat med ett 
restriktionsenzym. 

29. Vilken fördel har ett vaccin mot virus 
som produceras av genmodifierade 
bakterier  jämfört med ett ”vanligt” 
vaccin?” 

29. Genom att undvika att odla hela virus 
minskar risken att de som vaccineras 
oavsiktligt drabbas av just 
virussjukdomen som vaccinet ska 
användas mot. 

Tänk till! 

30. I en brottsutredning har man med 
hjälp av PCR-metoden kopierat en 
sträcka DNA på 10 000 baspar från:  

 misstänkt person 1 

 misstänkt person 2 

 brottsplatsfynd 1 

 brottsplatsfynd 2 

 offret 

DNA-fragmenten klyvs med ett 
restriktionsenzym, och analyseras 
med gelelektrofores. Resultatet ser du 
i bilden. Vilken av de misstänkta är 
sannolikt gärningsmannen? 

30. Vilka människor bör ha befunnit sig på 
brottsplatsen? 

30. Rätt svar är misstänkt person 2 

Det fanns alltså spår från två personer på 
brottsplatsen, och det ena DNA-spåret 
var tydligt från offret. Alltså måste 
misstänkt 2 också ha befunnit sig där – 
att det skulle vara någon "genetisk 
dubbelgångare" är mycket osannolikt. 

31. Varför kan det vara en nackdel att ha 
med en antibiotikaresistensgen som 
markörgen, när man överför 
plasmider till bakterier? 

31. Till vad behöver vi antibiotika, och 
vilka är problemen med alltför 
omfattande användning av antibiotika? 
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31. Det är aldrig bra att riskera att sprida 
anlag för antibiotikaresistens i miljön. 
Bakterier med en plasmid med 
resistensgen kan både själva spridas i 
naturen och överföra resistensen till helt 
andra, kanske farliga, bakterier. Jämför 
nyckelhålet om antibiotika på s. 154. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 8 

Träna på basfakta 

1. Vad är en rimlig förklaring till de 
likheter man kan se mellan olika slags 
organismer? 

1. Att de har utvecklats från en 
gemensam stamform. 

2. Vad innebär oföränderlighetsprincipen, 
och vem formulerade den? 

2. Att alla organismer har funnits 
oförändrade sedan ”tidens början”. 
Aristoteles formulerade principen. 

3. Vilken felaktig teori kunde Antonie van 
Leeuwenhoek avfärda? 

3. Uralstringsteorin – att liv kan uppstå 
spontant ur livlös materia. 

4. Vad borde man kunna se i mikroskop 
av hög kvalitet enligt 
preformationsteorin? 

4. Att kommande generationer av 
exempelvis människor redan finns 
förberedda och ligger som miniatyrer i 
spermierna. 

5. Vad införde Carl von Linné när det 
gäller beskrivningen av levande 
organismer? 

5. Vetenskaplig namngivning, med två ord 
för varje art, samt principer för hur arter 
ska grupperas. 

6. I vilken skrift beskrev Linné sina idéer, 
och när gavs den ut? 

6. I Systema Naturae. Den viktigaste 
upplagan utkom 1758. (Första utkom 
1737). 

7. Vad påstod Georges du Buffon 1749, 
och varför tog han tillbaka sitt 
påstående? 

7. Att det hade skett en gradvis 
utveckling. Påståendet stred mot den 
tidens tolkning av kristendomen. 

8. Vem var den främste förespråkaren för 
katastrofismen? 

8. Georges Cuvier. 

9. Vad är gemensamt för James Hutton 
och Charles Lyell? 

9. De ansåg att geologiska processer sker 
långsamt och gradvis under väldigt lång 
tid, och att jorden därför måste ha en hög 
ålder. 

10. Vem var de förste som kopplade 
samman organismernas utseende 
med deras livsmiljö? 

10. Lamarck. 

11. Vilken bok gav Charles Darwin ut 
1859? 

11. ”Om arternas uppkomst”. (På 
engelska: On the Origin of Species, by 
Means of Natural Selection, or the 
Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life.) 

12. Vad påstod Darwin i boken 
”Människans härstamning”? 

12. Att även människan är resultatet av 
en evolution, från någon ap-liknande 
stamform. (The Descent of Man, and 
Selection in Relation to Sex). 

13. Vilken felaktig tanke hade Darwin om 
hur egenskaper ärvs? 

13. Att förvärvade egenskaper kan ärvas 
(samma idé som Lamarck hade). 

Koppla ihop 

14. Carl von Linné ville göra förteckningar 
över alla växt- och djurarter på jorden. 
Det lyckades inte under hans livstid, 
och projektet pågår fortfarande. 
Varför har det tagit så lång tid? 

14. En anledning är att den biologiska 
mångfalden är så stor, det vill säga att det 
finns enormt många arter. Många lever 
dessutom i otillgängliga områden – och 
det är fortfarande väldigt besvärligt att 
resa till obebodda trakter liksom att 
studera svårtillgängliga områden som 
djuphavsbottnar. 
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15. Vem var den första riktigt kända 
forskare som både ansåg att det har 
skett en utveckling och hade en idé 
om hur det kan ha gått till? 

15. Lamarck. Han ansåg att det hade skett 
en evolution, vilket ju biologer är överens 
om idag, men två andra delar av hans 
evolutionsteori stämmer inte. Dels antog 
han att alla organismer har en 
inneboende ”drift” att utvecklas, vilket 
inte har gått att bevisa, dels trodde han 
att förvärvade egenskaper kan ärvas av 
avkomman (ungarna). 

16. Varför är ännu idag neodarwinismen 
den teori som biologer arbetar efter? 

16. Neodarwinismen har använt de flesta 
av Darwins slutsatser och förstärkt dem 
med kunskap om genetik.  

Tänk till! 

17. Varför var det länge svårt att 
kombinera Darwins teori om 
evolution genom naturligt urval med 
Mendels och hans efterföljares 
forskningsresultat om hur det 
biologiska arvet fungerar? 

17. Ledtråd: Tänk på vad Darwin visste 
och inte visste, och detsamma för Mendel 
samt hans ”återupptäckare”.  

17. Darwins evolutionsteori bygger på att 
ärftliga egenskaper varierar och kan 
förändras. De första genetik-forskarna 
efter Mendel ansåg i stället att 
arvsanlagen är väldigt beständiga, och att 
förändringar, mutationer, oftast är 
skadliga. Då blir det ju svårt att tänka sig 
att individer med ”bättre” egenskaper 
uppstår som resultat av genetiska 
förändringar. Efter hand insåg dock 
forskare att det är genom mutationer 
som det uppstår variation. Sedan avgörs 
vilka ärftliga varianter som är bäst på att 
föröka sig och sprida sig till kommande 
generationer. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 9 

Allmänt 

Träna på basfakta 

1. Vem införde principen med 
vetenskapliga (latinska) namn på alla 
levande varelser? 

1. Carl von Linné (Carolus Linnaeus). 

2. Vilka fördelar finns det med att alla 
organismer har ett vetenskapligt 
namn? 

2. Man kan kommunicera internationellt, 
med andra forskare. 

3. Varför är det lättare idag att förklara 
varför olika arter liknar varandra, än 
vad det var på 1700-talet? 

3. Idag vet man att 
mångfalden/variationen är ett resultat av 
evolutionen. 

4. Vilka namn på större och större 
grupper av organismer har vi, om vi 
börjar med art och går upp till rike? 

4. Art, släkte, familj, ordning, klass, fylum, 
rike, samt efter rike även domän. 

Koppla ihop 

5. Vilket samband finns det mellan 
försöken att ordna organismerna i ett 
system, och hur man anser att de har 
utvecklats? 

5. Alla inom exempelvis en familj ska ha 
samma ”förfader”. 

6. Vad kan man läsa ut av de två orden i 
det vetenskapliga (latinska) namnet?  

6. Dels vilket släkte det är, dels vilken art. 
Däremot behöver inte de latinska orden 
beskriva arten på något sätt, även om 
många ändå gör det. 

7. Hur kan man motivera att alla levande 
organismer grupperas i tre domäner? 

 

 

7. Eukaryota organismer, alltså med 
cellkärna, verkar vara en enhetlig grupp 
med gemensamt ursprung. De två 
prokaryota domänerna, bakterier och 
arkéer, skiljer sig påtagligt både från 
eukaryoterna och från varandra. 

Tänk till! 

8. Varför ändras ibland det vetenskapliga 
namnet på en organism? 

8. Ledtråd: ”Upptäcktes” de 
vetenskapliga namnen, eller är det fråga 
om mänskliga konstruktioner? 

8. Forskningen kan komma fram till att 
arter bör flyttas till ett annat släkte, eller 
att släkten bör delas upp eller slås ihop. 
Ibland kan också en art ha beskrivits och 
fått sitt namn flera gånger, och då är 
regeln att det äldsta formellt riktiga 
namnet gäller (men bara tillbaka till 
1753). 

9. Vilken fördel har kladistik jämfört med 
traditionella sätt att dela in de 
levande organismerna? 

9. Ledtråd: Vad vill vi visa med 
systematiken? 

9. Då betonar man arternas släktskap och 
hur de hänger ihop med en gemensam 
stamform och med närbesläktade 
grupper, utan att gruppera en viss 
samling arter i ”släkten”, ”familjer”, eller 
något annat. 

Djurriket 

Träna på basfakta 

1. Vad är det som gör att man kan säga 
att svampdjuren är enklare byggda än 
alla andra djur? 

1. De saknar egentliga vävnader. Den 
enda specialiseringen är de självständiga 
celler som filtrerar vattnet som passerar 
genom ”kroppen”. 

2. Varför är det svårt att veta exakt hur 
många arter av nematoder det finns? 
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2. Många nematoder lever undangömt, 
exempelvis i marken eller som parasiter 
på i stort sett alla djur och växter. Någon 
art kanske bara finns i någon sällsynt 
fågel, och det är därför omöjligt för 
forskarna att känna till alla. 

3. Av de tre stora huvudgrupperna av 
mollusker, vilka lever på land, i 
sötvatten respektive i havet? 

3. Snäckor: i hav, sötvatten och på land; 
musslor: i hav och sötvatten;, bläckfiskar: 
i hav. 

4. Alla mollusker har några 
organ/bildningar gemensamma. Vilka 
är dessa? 

4. Fot och mantel, den vävnad som ofta 
bildar skal. 

5. Vilken huvudgrupp (klass) av leddjuren 
är ojämförligt störst, räknat i antalet 
arter? 

5. Insekterna. 

6. Vilka livsstadier går en insekt med 
fullständig förvandling igenom? 

6. Ägg, larv, puppa, färdig insekt (imago). 

7. Vilken miljö är den enda som 
tagghudingarna klarar att leva i? 

7. Havet (med ordentligt hög salthalt). 

8. Vilka två grupper av djur är 
ryggsträngsdjur, men inte 
ryggradsdjur? 

8. Lansettfiskar och manteldjur (bland 
annat sjöpungar). 

9. Hur utvecklas de unga djuren (från 
befruktningen och framåt) hos de 
amfibier, reptiler, fåglar respektive 
däggdjur? 

9. Amfibier: Oftast fritt i vattnet, efter att 
spermier och äggceller ”träffats” ute i 
vattnet, s.k. yttre befruktning. Först ser 
den unga individen (”grodynglet”) inte 
alls ut som en fullvuxen amfibie, men så 
småningom sker en förvandling till vuxet 
utseende. 

Reptiler: I ägg med skal eller ibland 
levande ungar. 

Fåglar: I ägg med skal. 

Däggdjur: Kloakdjuren: i ägg med skal; 
pungdjur: föder levande ungar, som är 
små och outvecklade och som växer till i 
mammans pung; moderkaksdjur: Unge 
som växer sig rätt stor i livmodern. 

10. Vilka klasser av ryggradsdjur har: a) 
jämn kroppstemperatur, b) ägg med 
skal, c) lungor? 

10. a) däggdjur, fåglar, b) reptiler, fåglar 
(samt kloakdjur och en del broskfiskar), c) 
lungfiskar, amfibier, reptiler, fåglar, 
däggdjur. 

11. Däggdjuren brukar delas in i tre 
huvudgrupper (underklasser).  

a) Vilka tre? 

b) Vilken av de tre grupperna är störst? 

11a) Kloakdjur, pungdjur, moderkaksdjur. 

b) Moderkaksdjur. 

12. Vilka kroppsdelar/organ använder 
fullvuxna amfibierna för andning? 

12. Lungorna och huden. 

Koppla ihop 

13. Nässeldjuren kan ibland sägas ha en 
kroppsform som liknar en rund burk. 
Vad kallas en sådan kroppssymmetri? 
Hurdan symmetri har exempelvis 
benfiskar? 

13. Radiärsymmetri. Benfiskarna och de 
flesta andra djur är bilateralsymmetriska. 

14. Varför kan man säga att 
plattmaskarna har en mer avancerad 
uppbyggnad än nässeldjuren? 

14. De har fram- och bakände, rygg- och 
buksida, enkla ögon, början till hjärna och 
nervbanor ut i kroppen. 

15. Varför kan rundmaskarna 
(nematoderna) anses vara mer 
avancerade än plattmaskarna? 

15. De har en tarmkanal genom kroppen, 
från munnen till analöppningen. 
Plattmaskarna har bara en öppning för 
tarmen. Den är både inlopp för föda och 
utlopp för rester. 
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16. Vad har daggmasken och dess 
släktingar för metod att hålla 
kroppsformen konstant, och få något 
för musklerna att ”ta tag i”? 

16. De har ett vätskeskelett – alla 
segment har en bestämd volym, men kan 
ändra form. 

17. Hur sitter musklerna i förhållande till 
skelettet hos däggdjur respektive 
kräftdjur? 

17. Däggdjur: Skelettet finns inne i 
kroppen och musklerna utanpå detta. 
Kräftdjur: Skelettet finns utanpå kroppen 
och musklerna inuti. 

18. Varför finns det så många arter av 
leddjur? 

18. De är små och kan därför leva i många 
olika livsmiljöer. Dessutom lever larv och 
vuxen ofta i olika miljöer. 

19. Hur skiljer sig broskfiskar från 
benfiskar? 

19.  

 Broskfiskar Benfiskar 

Skelett av brosk ben 

Hud täckt 
av 

hudtänder  fjäll 

Munnen är 
placerad 

på kroppens 
undersida 

långt fram 

Simblåsa? nej ja (med få 
undantag) 

Gällock? nej, bara 
gälspringor 

ja 

20. Kräldjur är bättre anpassade till liv på 
land än vad groddjur är. På vilket vis? 

20. Reptilerna har ägg med skal – 
behöver inte läggas i vatten. De har 
effektivare lungor och tätare hud, som 
inte behöver hållas fuktig för andningens 
skull. 

21. Vilken speciell bildning är gemensam 
för kräldjur, fåglar och däggdjur och 
nödvändig för att leva hela livet på 
land? 

21. Fosterhinnor – reptilernas och 
fåglarnas ägg behöver inte placeras i 
vattensamlingar, utan fostervattnet finns 
inuti fosterhinnorna. Däggdjurshonor bär 
istället fostret inuti kroppen. 

22. Vilka drag i fåglarnas kroppsbyggnad 
underlättar flygning? 

22. Fåglarna har en spolformad kropp och 
ett lätt skelett tack vare att benen är 
ihåliga. Fåglar har dessutom luftsäckar.  

23. Vilka egenskaper hos fåglarnas 
ämnesomsättning gör att de kan vara 
aktiva hela tiden, men som också gör 
att de måste vara det?  

23. Fåglarna har en snabb 
ämnesomsättning som ger jämn 
kroppstemperatur – fåglar blir inte slöa 
när det är kallt. Men de måste vara aktiva 
hela tiden för att kunna äta så de kan 
hålla igång sin snabba ämnesomsättning. 

24. Vilka drag är typiska för de flesta 
däggdjur, och vilka undantag finns 
det? 

24.  

Typiska drag hos 
däggdjur 

Undantag 

päls eller hår valar 

mjölk i spenar i kloakdjuren är 
mjölkkörtlarna 
utspridda 

ungarna utvecklas 
länge i livmodern 

inte hos 
kloakdjur och 
pungdjur 

föder levande 
ungar 

inte hos 
kloakdjur 

jämn 
kroppstemperatur 

utom när en del 
däggdjur ligger i 
dvala 

25. Den bruna råttan heter Rattus 
norvegicus på latin, och den hör till 
familjen möss och råttor (Muridae på 
latin). Försök placera in den rätt när 
det gäller namnen på art, familj, 
ordning, klass, stam och rike. 
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25. Art: Brun råtta, Rattus norvegicus 
(fast den härstammar inte från Norge). 
Släkte: Rattus. Familj: Möss och råttor 
(Muridae), Ordning: Gnagare, Klass: 
Däggdjur, Stam: Ryggsträngsdjur (med 
understammen ryggradsdjur), Rike: 
Djurriket. 

Tänk till! 

26. Traditionellt har ju reptilerna 
(”kräldjuren”) och fåglarna betraktats 
som två olika klasser bland 
ryggradsdjuren. Försök att motivera 
att a) de hålls isär som två klasser b) 
de borde slås ihop. 

26. Ledtråd: Vilka är syftena med att 
ordna levande organismer i system? 

26 a) Det har varit praktiskt, eftersom nu 
levande fåglar och reptiler inte är särskilt 
lika varandra.  

b) Det är helt tydligt att fåglarna 
härstammar från någon grupp av reptiler 
som var dinosaurier eller väldigt nära 
besläktade med dessa. Om alla reptiler 
ska vara en klass så måste fåglarna föras 
in där. 

27. Hur har forskare på senare tid kunnat 
visa att valar är nära släkt med grisar? 

27. Ledtråd: Vilka tekniska möjligheter 
har systematisk forskning fått på senare 
tid? 

27. Genom DNA-studier. 

Svampriket 

Träna på basfakta 

1. Växter (ofta träd) och svampar kan 
samarbeta. 

a) Vad kallas samarbetet? 

b) Vilka fördelar har de båda 
organismerna av samarbetet? 

1 a) Mykorrhiza. 

b) Trädet får lättare att ta upp vatten och 
mineralnäringsämnen, svampen får 
kolhydrater från trädet. 

 

2. Svampar spelar en stor ekologisk roll. I 
föregående fråga nämndes ett 
samarbete mellan en växt och en 
svamp. Vilka är de två andra 
huvudtyperna av levnadssätt hos 
svamparna? 

2. Parasitism, nedbrytare. 

3. Hur kan svampar vara till nytta 
respektive skada för oss människor? 

3. Nytta: Mat, jästsvampar, mögel för ost 
resp. penicillin. Skada: Förstör matvaror, 
virke, orsakar sjukdomar på oss, husdjur 
och odlade växter. 

*4. Vilka är de två stora huvudgrupperna 
av svampar? Varför har de fått sina 
respektive namn? 

4. Sporsäcksvampar och basidiesvampar, 
beroende på hur sporerna bildas. 

Koppla ihop 

5. Nämn en likhet och en skillnad mellan 
svampar och växter. 

5. Både svampar och växter har cellvägg, 
men svamparnas är av kitin och växternas 
av cellulosa. Svampar är alltid 
heterotrofer, medan de allra flesta växter 
är autotrofer. 

6. Var finns kantarellerna när vi inte ser 
dem så att vi kan plocka dem? 

6. Nere i marken, som ett mycel. 

Tänk till! 

7. Lavar finns nästan överallt på 
jordklotets landområden. De kan 
bland annat växa på klippor som 
sticker upp ovanför inlandsisen i 
Antarktis. Vilka egenskaper i deras 
uppbyggnad kan möjligen förklara att 
de är så tåliga? 

7. Ledtråd: Tänk på det som är speciellt 
med lavar. 

7. Svampen skyddar algen och gör det 
lättare att ta upp vatten och 
mineralnäringsämnen, medan algen 
sköter fotosyntesen. 
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8. Lavar har en ”svag punkt” – det är 
något i miljön som de inte tål. Vad? 
Hur vet vi det? 

8. Ledtråd: För vad i miljön brukar man 
säga att lavar är indikatororganismer? 

8. Luftföroreningar, särskilt svaveldioxid. 
Lavarna försvann tidigt från centrala delar 
av städer och industriområden, men med 
förbättrad luftkvalitet på senare tid har 
de börjat komma tillbaka. 

9. Försök att lista ut levnadssättet för 
svamparna som beskrivs nedan, med 
motivering. Tycker du att vi människor 
bör ingripa och ”störa” svamparna på 
något sätt? 

a) Svartrost ger svarta fläckar på blad av 
vete, och bondens skörd av vete 
minskar. Den här svampen växlar 
mellan att växa på vete och på bladen 
av en buske, berberis. Vilket är 
levnadssättet? Kan du ge en 
”kvalificerad gissning” på hur man i 
början av 1900-talet tänkte för att 
bekämpa svartrost? 

b) Larvklubbor har sporer som gror på 
larver och puppor av fjärilar, nere i 
marken. Då blir det knappast någon 
fullbildad fjäril. Vilket är 
larvklubbornas levnadssätt? 

c) Så snart en gran har blåst omkull i en 
skog brukar det börja växa violticka på 
stammen. Vilket är violtickans 
levnadssätt? 

d) Om sädesslag angrips av sotsvampar så 
bildas inga frön (sädeskorn), utan bara 
en svart kladdig massa av sporer i 
axet. Dessutom kan sotsvamparnas 
sporer fastna på andra frön och växa 
in i den lilla plantan som gror. Vilket 
levnadssätt har sotsvamparna? Varför 
har man försökt bekämpa sotsvampar 
genom att ge fröna ett överdrag med 
gift (”betat utsäde”), och varför är en 
sådan metod problematisk? 

9 Ledtråd: Vilka huvudsakliga levnadssätt 
har svamparna, och hur påverkar 
svamparna oss? 

 

9a) Svartrost är en parasit. Man försökte 
utrota berberis för att bekämpa den. Det 
lyckades inte helt. 

b) Larvklubborna är parasiter, kanske 
fungerar de som nedbrytare när 
larven/puppan har dödats. 

c) Violtickan är en nedbrytare. 

d) Sotsvamparna är parasiter. Det bästa 
är att bekämpa dem är genom att 
förhindra att svampsporen gror och kan 
infektera plantan. Men betning har 
inneburit att gifter, till exempel 
kvicksilver, har spridits i naturen. 

Växtriket 

Träna på basfakta 

1. Vilka två stora skillnader finns mellan 
ormbunksväxter och mossor? 

1. Ormbunksväxter har rötter samt 
ledningsvävnad för vatten (”kärl”), vilket 
inte mossor har. Hos ormbunksväxter är 
generationen som bildar sporer (sporo-
fyten) stor och grön, generationen som 
bildar könsceller (gametofyten) liten. Hos 
mossor är det tvärtom gametofyten som 
är den gröna mossan – sporofyten är bara 
kapseln för sporer, ofta med ett skaft. 

2. Vilket är det gemensamma namnet på 
ormbunksväxter och fröväxter, och 
vad menar man med det namnet? 

2. De kallas kärlväxter. De har alltså 
ledningsvävnad, dels för vatten och 
mineralnäringsämnen, dels för socker och 
andra organiska ämnen. 

3. Vilka två nakenfröiga växter täcker 
tillsammans uppemot 40 % av Sveriges 
landyta? 

3. Tall och gran. 

*4. a) Vilka är de två största grupperna av 
gömfröiga växter? 

b) Finns det några växter som inte alls 
passar in i de här två stora grupperna? 

*4. a) Enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga 

*b) Ja, bland annat pepparväxter och 
näckrosväxter. 
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Koppla ihop 

*5. Till vilken grupp hör var och en av de 
här grupperna: liljor, violer, rosor, 
orkidéer, gräs respektive prästkragar? 

*5. Liljor, orkidéer, gräs hör till de 
enhjärtbladiga; Violer, rosor, prästkragar 
hör till de tvåhjärtbladiga. 

6. Varför blir inga mossor högre än cirka 
20 cm? 

6. De har inga ledningsvävnader för att 
transportera upp vatten. 

7. Hur förökar sig mossor? 

7. Han- respektive honorgan finns i 
toppen av mosskotten. Spermier simmar 
över till honorganet (eller liftar med små 
djur) och befruktning sker. En sporofyt 
med en sporkapsel växer upp, och där 
sker meiosen så att sporer bildas. Dessa 
sprids och gror till nya mossplantor. 

8. Hur förökar sig ormbunksväxter 
respektive gömfröiga växter? 

8. Ormbunksväxter: Sporgömmen 
utvecklas på bladen. Där sker meios och 
bildning av sporer, som gror till en 
förgrodd med han- och honorgan. 
Spermier simmar från han- till 
honorganen, så det sker en befruktning. 
Ur den befruktade cellen växer det upp 
en ny ormbunksplanta. 

Fröväxter: I ståndarknapparna sker 
meios, så det bildas pollenkorn med 
haploid kromosomuppsättning. 
Pollenkornen förs över till pistillens 
märke. I fruktämnet längst ner i pistillen 
har det också skett meios, så att det har 
bildats äggceller. Från pollenkornen växer 
det ut en pollenslang, och genom den 
förs två spermier ner till fruktämnet. Här 
befruktas äggcellen. Från äggcellen bildas 
embryot, som en liten miniatyr-planta. 

9. En av växtrikets huvudgrupper är sådan 
att man klarar 50 % av de svenska 
arterna med tumregeln: "Gran korta 
barr, tall långa barr". Vilken växtgrupp 
är det, och vilka arter utgör de övriga 
50 procenten? 

 

9. De nakenfröiga växterna. Övriga två är 
en och idegran. Sverige har bara fyra 
arter av barrträd. 

10. Växter är ju (oftast) autotrofa. Hur får 
de energi för att leva? Hur får de 
material för att växa? Varför måste de 
sitta fast i marken (med få undantag)? 

10. Energi får de från solljuset och 
material från koldioxid, vatten och 
mineralnäringsämnen. De måste sitta fast 
för att kunna ta upp vatten och 
mineralnäringsämnen som är lösta i 
vattnet i marken. Det gör de med hjälp av 
rötterna. 

Tänk till! 

11. Nämn några fördelar respektive 
nackdelar med vindpollinering jämfört 
med insektspollinering. 

11. Vindpollinering: Växten behöver inte 
slösa energi på ”tjusiga” blommor. 
Däremot måste vindpollinerade växter 
bilda mängder med pollen, och ha stora 
märken på pistillerna för att fånga upp 
pollen från luften. Insektspollinering: 
Dessa växter behöver tjusiga, ”skyltande 
blommor”, helst med nektar som 
belöning till insekterna. Det kostar i form 
av energi. Men insektspollinerade växter 
behöver inte bilda så stora mängder 
pollen, även om insekterna äter 
pollenkornen också. 

12. Vad finns det för fördel med 
mossornas levnadssätt jämfört med 
hur andra växter lever? 

12. Ledtråd: Tänk på var just mossor 
växter, men inga andra växterarter. 

12. Mossorna kan torka ut helt, och 
sedan leva upp direkt igen när det 
kommer regn. De kan därför leva just i 
miljöer som ibland torkar ut helt. De kan 
dessutom växa en del även i kyligt väder. 

13. Mossor och lavar är inte alls släkt 
Förklara! 

13. Ledtråd: Tänk på uppbyggnaden! 

13. Mossor är växter medan lavar är en 
kombination av en svamp och en ”alg” 
(grönalg eller blågrön bakterie). 
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*14. Vilka likheter i uppbyggnaden gör att 
både ett blåbär och en tomat 
vetenskapligt sett kan kallas bär? 

*14. Ledtråd: Hur är fröna fördelade? 

*14. I både blåbäret och tomaten ligger 
fröna i fruktköttet utan någon speciell 
extra vägg.  

15. Försök att hitta fördelar med att en 
växt förökar sig med sporer respektive 
frön. När kan det i stället vara 
motiverat med könlös förökning? 

15. Ledtråd: Alla levnadssätt har sina för- 
och nackdelar. Att både förökning med 
sporer respektive frön samt könlös 
förökning existerar samtidigt tyder på 
detta. 

15. En spor kan lätt spridas över stora 
områden, men har svårt att klara sig när 
den väl börjar gro. Ett frö har en inbyggd 
”matsäck” och kan därför gro rätt snabbt 
och komma igång, även om det hamnar 
på mager mark. Men det finns många 
djur som äter frön. Dessutom har tunga 
frön svårt att sprida sig. Könlös förökning 
är praktiskt för växten när den bara 
behöver spridas över korta avstånd, det 
vill säga när miljön runt omkring är 
tillräckligt gynnsam. Men nackdelen är att 
det inte blir någon omkombination av 
arvsanlag. 

Enkla eukaryoter 

Träna på basfakta 

1. Vilka huvudgrupper av enkla 
eukaryoter, kan kallas encelliga alger? 

1. Kiselalger, euglenor (”ögondjur”), dino-
flagellater, encelliga grönalger, med flera. 

2. Ge några exempel på sjukdomar som 
orsakas av encelliga eukaryoter 

2. Malaria, sömnsjuka. 

*3. Hur många olika värddjur har 
malariaparasiten, och vilka är dessa? 

3. Två värddjur: dels en mygga, dels ett 
varmblodigt djur (till exempel 
människan). 

Koppla ihop 

4. Varför räknas amöbor och ciliater 
numera inte till djurriket?   

4. Med ”djur” menas numera bara 
flercelliga organismer. 

5. Var lever: a) brunalger, b) rödalger, c) 
grönalger, d) kiselalger, e) 
slemsvampar? 

5a) I havet till medeldjupt vatten. b) I hav 
och ibland i sötvatten, till de största djup 
där ljus kan tränga ner. c) I havet i grunt 
vatten, i sötvatten, på trädstammar på 
land. d) I vatten som plankton och påväxt 
på olika ytor. e) I fuktiga landmiljöer, till 
exempel i fuktiga skogar. 

*6. Föreslå några metoder för att 
förebygga respektive behandla 
malaria utifrån vad vi vet om 
parasitens livscykel. 

6. Information till befolkningen om vad 
malaria är och vikten av att använda 
myggmedel och myggnät, samt hur man 
ska uppmärksamma symtom som kräver 
kontakt med sjukvården. Sjukvården 
måste arbeta med att identifiera och 
behandla smittade personer. Då minskar 
möjligheterna för myggorna att suga blod 
från redan smittade människor. Gradvis 
minskar då parasitens möjligheter att leva 
vidare. Myggor kan bekämpas med 
insektsgifter, men då finns risk för 
resistensutveckling, och dessutom bör 
inte gifter spridas i miljön. 

Tänk till! 

7. Vilka enkla eukaryoter med fotosyntes 
(”alger”) anses vara närmast släkt 
med växterna? Hur motiverar 
forskarna det? 

7. Ledtråd: Vad kan biologisk forskning 
undersöka idag som inte gick att 
undersöka på Linnés tid? 

7. Grönalger. De har samma typ av 
klorofyll, ämnesomsättning och 
celluppbyggnad som växterna. 
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8. Vilka egenskaper hos grönalger, 
brunalger respektive rödalger avgör 
på vilket djup i havet de kan växa? 

8. Ledtråd: Grön färg tar upp rött ljus, rött 
ljus tar upp grönt. Vilken färg tycks 
havsvatten ha? 

8. Grönalger: nära ytan; brunalger: från 
ytan till medeldjup; rödalger: från ytan till 
stora djup. De är olika effektiva på att 
utnyttja det ljus som tränger ner i 
vattnet.  

Rött ljus har minst förmåga att tränga ner 
i vattnet, medan grönt ljus tränger djupt 
ner. Grönalger utnyttjar främst rött ljus, 
som inte tränger så långt ner, medan 
rödalger använder grönt ljus. Brunalgerna 
intar en mellanställning. 

Prokaryoter 

Träna på basfakta 

1. Vad finns det för bevis för att de 
blågröna bakterierna inte är särskilt 
nära släkt med andra vattenlevande 
organismer med fotosyntes, "alger"? 

1. De har prokaryota celler, och hur DNA 
är organiserat, organeller, cellvägg mm är 
helt tydligt av bakterietyp. De kan även 
fixera kväve från luften, vilket bara 
bakterier kan, inte eukaryota organismer. 

*2. Vilken slags organism orsakar 
tuberkulos? 

2. Bakterien Mycobacterium tuberculosis. 
(En stavformig, långsamväxande 
bakterie.) 

3. I vilka extrema miljöer finns arkéer? 

3. I mycket salta respektive varma 
miljöer. 

4. Nämn några metoder för kemisk 
omvandling, som bakterier behärskar 
men inga andra organismer. 

4. Kvävefixering, nitrifikation, 
denitrifikation (se kapitel 11) och kemiska 
reaktioner med järn resp. svavel. 

5. Ge exempel på hur bakterier kan vara 
både till besvär och till nytta för oss 
människor. 

5. Besvär: De orsakar sjukdomar och är 
nedbrytare av exempelvis mat och trä. 
Nytta: De ger oss ost och filmjölk med 
flera livsmedel. GMO-bakterier 
producerar insulin, tillväxthormon och 
andra läkemedel. 

Koppla ihop 

6. Varför anser man att arkéer är så 
speciella att de räknas som en egen 
huvudgrupp (domän) av levande 
organismer? 

6. Inom gruppen finns stora biokemiska 
olikheter jämfört med bakterier och eu-
karyoter. Det gäller bland annat uppbygg-
naden av cellmembranet och mRNA. 
Vissa arkéer tål extrema miljöer, vilket 
bakterier och eukaryoter oftast inte gör.  

7. Hur livnär sig kvävefixerande bakterier 
respektive nitrifikationsbakterier? 

7. Kvävefixerande: De lever ofta i symbios 
med växter; de får organiska ämnen från 
växten. Men de kan även vara frilevande 
– då måste de kunna skydda enzymerna 
från syrgas. Nitrifikation: En typ 
omvandlar ammoniak till nitrit, en annan 
typ nitrit till nitrat. Då frigörs energi som 
kan användas till att bygga upp bl.a. 
kolhydrater från koldioxid. 

Tänk till! 

8. Hur kan det komma sig att det tog lång 
tid för forskare att inse skillnaden 
mellan bakterier och arkéer? 

8. Ledtråd: Tänk på vilka nyare metoder 
forskare har idag. 

8. Det kräver avancerade biokemiska 
analyser för att se att de skiljer sig åt. I ett 
ljusmikroskop syns ingen tydlig skillnad. 

9. Bakterier finns nästan överallt, i 
omgivningen samt på och i våra 
kroppar. Vilken hänsyn måste vi ta till 
det i vårt dagliga liv? 

9. Ledtråd: Tänk på handtvätt och 
konservering. 

9. Det handlar främst om hygien, att vi 
förvarar maten kallt och att vi tillagar den 
vid en temperatur som dödar 
bakterierna. 
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10. Personer som har smittats av hiv kan 
få bakteriesjukdomar som andra inte 
drabbas av. Men alla drabbas inte av 
samma bakteriesjukdom. Ge en rimlig 
förklaring till detta. 

10. Ledtråd: Vilket system i kroppen 
skadas av hiv och vad vet vi om bakterier i 
vår miljö? 

10. Det gemensamma för hiv-smittade 
personer är att immunförsvaret blir 
försvagat. Det innebär att personerna är 
extra infektionskänsliga, men det beror 
på slumpen vilken bakterieinfektion som 
en viss individ drabbas av – det finns ju 
bakterier överallt i vår miljö. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 10 

Tecken på evolution 

Träna på basfakta 

1. Vilka tecken tyder på ett gemensamt 
ursprung för alla organismer? 

1. Att det finns fossil, likheter i 
kroppsbyggnad och i den unga individens 
utveckling, biokemiska/genetiska likheter, 
mönstret för växt- och djurarters 
utbredning på jorden samt organismers 
anpassningsförmåga. 

2. Vilka olika typer av fossil finns det? 

2. Förstenade skelett, skal eller hela 
kroppar, avtryck i form av exempelvis 
fotsteg eller krypspår samt bevarade 
rester i is eller bärnsten. 

3. Vilken nytta har man av ledfossil? Ge 
ett exempel. 

3. Eftersom ledfossil är arter som funnits 
över stora områden men under ganska 
kort tid, geologiskt sett kan de hjälpa oss 
att få fram åldern på en bergart och 
därmed andra fossil som finns i just det 
berglagret. Foraminiferer är ett sådant 
exempel. 

4. Vilka metoder är vanliga för att 
bestämma ett fossils absoluta ålder? 

4. Man använder sig av olika radioaktiva 
ämnens halveringstid; för inte så gamla 
fossil, ofta kol-14; för äldre fossil, kalium-
40 och uran-238. 

5. Förklara med hjälp av ett exempel vad 
som menas med homologa organ. 

5. Homologa organ har samma ursprung 
men ofta olika funktion, som exempelvis 
våra armar och fåglarnas vingar. 

6. Förklara med hjälp av ett exempel vad 
som menas med analoga organ. 

6. Analoga organ har olika ursprung men 
samma funktion, som exempelvis 
insekternas vingar och fåglarnas vingar. 

 

7. Vad är våra svanskotor ett exempel på? 

7. Svanskotorna är ett rudimentärt organ, 
alltså ett organ som har tappat sin 
ursprungliga funktion, men ändå finns 
kvar. 

8. Vad menas med att det finns 
biokemiska likheter mellan alla 
levande organismer? 

8. Organismerna är uppbyggda av i 
princip samma kemiska ämnen: 
kolhydrater, lipider, proteiner och 
nukleinsyror. Dessutom är den genetiska 
koden i princip likadan för alla 
organismer. 

9. Vad är den röda kolobusapan ett 
exempel på? 

9. Det är en art som bara finns inom ett 
begränsat område, en så kallad endemisk 
art. 

Koppla ihop 

10. Vilken kunskap kan fossil ge oss om 
en organisms utveckling, utbredning 
och ekologi? 

10. Vi undersöker ett fossil från ett djur i 
ett berglager. I samma lager hittar vi även 
andra fossil av växter och andra djur, 
vilket ger oss kunskap om hur 
ekosystemet kan ha sett ut. Man kan i ett 
stort område och mellan kontinenter 
undersöka samma berglager. Detta kan 
ge kunskap om fossilets utbredning. Det 
går även att åldersbestämma ett 
berglager, vilket är bra kunskap om man 
vill leta i äldre berglager efter tidigare 
släktingar till det aktuella fossilet. På så 
vis går det att ta reda på dess utveckling. 

Livets historia 

Träna på basfakta 

1. Vad hände för cirka 13,7 miljarder år 
sedan? 

1. Universum bildades genom en enorm 
expansion – Big Bang. 
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2. Vilka gaser dominerade i jordens 
uratmosfär? 

2. Man anser att det var väte, metan, 
ammoniak, kväve, kolmonoxid och 
koldioxid. 

3. Hur tror man att vatten kom till 
jorden? 

3. Möjligen med kometer och meteoriter, 
som bombarderade jorden. 

4. Vad visade Stanley Millers experiment? 

4. Att en del viktiga biologiska molekyler, 
bland annat aminosyror, kan bildas 
spontant i en gasblandning som den i 
jordens uratmosfären. 

5. Vilka hypoteser har man om var liv kan 
ha uppstått? 

5. I djuphavsprickor (”black smokers”), 
grunda vattenpölar, sprickor i 
berggrunden eller mellan skikten i lera. 

6. Vilka skillnader är det mellan period, 
era och eon? 

6. Perioder varar mellan 50 och 100 
miljoner år. Eror kan vara fler hundra 
miljoner år och eonerna ännu större 
tidsrymder. 

7. Vilka organismer tror man var de första 
på jorden, och hur fick de sin energi? 

7. De första organismerna var troligen 
prokaryota arkéer, och de utvann 
förmodligen energi ur kemiska 
reaktioner. 

8. Vad var ”Luca”? 

8. Den allra första urcellen som man rent 
teoretiskt tänker sig. ”Last Universal 
Common Ancestor”. 

9. Vad var ”nytt” med de blågröna 
bakterierna? 

9. De blågröna bakterierna var de första 
att utföra fotosyntes med 
syrgasutveckling. 

10. Vad kan vara förklaringen till att 
flercelligt liv utvecklades? 

10. Den ökande syrehalten. 

11. Vilka djur tillhörde ”ediacara”-faunan 
och vilka liknade de? 

11. De var de allra första djuren på 
jorden. De hade inga hårda delar, som 
skal, och liknade dagens svampdjur, 
nässeldjur, maskar respektive enkla 
leddjur. (Men de behöver för den delen 
inte ha varit släkt med nu levande djur). 

12. Nämn några tillfällen då många 
livsformer har dött ut. 

12. Forskarna räknar med minst fem stora 
utdöendekatastrofer, som inträffade för 
cirka 444, 359, 252, 145 respektive 66 
miljoner år sedan. 

13. Vilken händelse avslutar jordens 
”urtid” och blev starten på den 
Kambriska explosionen? 

13. Jorden värmdes upp efter en period 
av nedisning. Detta orsakade en snabb 
biologisk utveckling. 

14.  Varför är det först från perioden 
Kambrium som det finns tydliga fossil? 

14. Eftersom det var först under 
Kambrium som djuren fick hårda delar 
som skal. Dessa bildar lättare fossil 
eftersom skal bryts ner långsamt, och då 
ökar chansen att fossil bildas. 

15. Vilka djur var de första med ryggrad 
och under vilken period uppträdde 
de? 

15. Pansarrundmunnarna var de första 
ryggradsdjuren, och de uppträdde under 
Ordovicium. 

16. Vad var en viktig förutsättning för att 
livet skulle klara att ta steget upp på 
land? 

16. Ett tillräckligt tätt ozonlager som 
skydd mot UV-strålning. 

17. Från vilken period kommer Gotlands 
berggrund och fossil? 

17. Silur. 

18. Vad hände i slutet av Perm? 

18. Kontinenterna kolliderade och 
Pangaea bildades. 

19. Vilken djurgrupp dominerade under 
jordens medeltid? 

19. Reptilerna – främst dinosaurier ( – 
dominerade under medeltiden). 
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20. Vilka djurgrupper har fått stor 
framgång under jordens nutid? 

20. Däggdjur och fåglar (varit mest 
framgångsrika.) 

21. Vad kännetecknar jordens miljö under 
perioden Kvartär? 

21. Stora återkommande nedisningar. 

Koppla ihop 

*22. Förklara hur kontinenternas rörelser 
har påverkat evolutionens förlopp. 

*22. När kontinenterna, och därmed 
också organismerna, hade flyttat på sig 
och skilts åt, gick utvecklingen åt olika 
håll. Eftersom inte evolutionen i sig har 
något mål, är det slumpen och de olika 
miljöbetingelserna som har gjort att 
evolutionen har tagit olika vägar. Med 
detta har organismerna blivit så olika att 
det har utvecklats till olika arter. 

23. Redogör för vilken biologisk teori som 
förklarar hur de första eukaryota 
cellerna bildades. Vilka bevis finns för 
denna teori? 

23. Endosymbiosteorin förklarar hur 
mitokondrier och kloroplaster har bildats 
genom att bakterier har gått in i urcellen 
och specialiserat sig som 
energiomvandlare. Bevisen är att både 
mitokondrier och kloroplaster har eget 
DNA. 

24. Vilka var drivkrafterna som gjorde att 
djuren tog ”steget upp på land”? 

24. Konkurrensen ökade om föda och 
rovdjuren blev många i havet. Ett liv på 
land vari en säkrare plats och där fanns 
också gott om föda. 

Evolutionens mekanismer 

Träna på basfakta 

1. Vilka tre fenomen gör tillsammans att 
det kan ske en evolution – enligt 
Darwin och hans efterföljare? 

1. Variation, som är ärftlig. 
Överproduktion av avkomma – alla kan 
inte överleva och föröka sig. Selektion – 

de som har lämpligast anlag/egenskaper i 
den miljö som de lever får störst chans 
att föröka sig och föra sina anlag vidare. 

2. Varför måste det alltid bli ett 
selektionstryck, alltså att inte alla 
individer överlever och får möjlighet 
att föröka sig? 

2. Genom att det alltid blir en 
överproduktion av avkomma. 

3. Hur kommer det sig att en del arter 
liknar varandra trots att de inte är 
nära släkt? 

3. Genom att de lever i liknande miljö och 
då utsätts för samma typ av 
selektionstryck blir det s.k. konvergent 
evolution. 

4. Vilka är förutsättningarna för att det 
ska ske ett stabiliserande urval under 
lång tid? Ge ett exempel bland djuren. 

4. Att organismens livsmiljö inte 
förändras så mycket under lång 
Nilkrokodilen har sett likadan ut i cirka 
100 miljoner år, vilket tyder på 
stabiliserande urval. 

5. Vid vilka tillfällen sker ett riktat urval? 
Ge ett exempel. 

5. Ett riktat urval sker när miljön 
förändras påtagligt. Ett exempel är 
fjärilen björkmätare i England under 
industrialiseringen då den mörka 
varianten gynnades. Ett annat exempel är 
bakteriers utveckling av 
antibiotikaresistens. 

6. Vad kan det bero på att vissa arter 
genomgår ett splittrat urval? 

6. När en viss egenskap är lika gynnsam 
för överlevnaden hos arten som en annan 
variant av egenskapen. Ett exempel är 
huggormarnas färgteckning – de är 
antingen sicksackrandiga eller svarta. 

7. Hur uppstår samevolution? 

7. När två eller flera arter påverkar 
varandra, till exempel rovdjur och byten, 
parasiter och värd, blommor och 
pollinerande insekter. 
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8. Vad kallas det urval som sker då en 
population råkar ut för en katastrof 
som slumpmässigt slår ut vissa 
egenskaper hos populationen? 

8. Flaskhalseffekt 

9. Förklara hur artbildning kan ske genom 
geografisk isolering? 

9. En population delas upp i två genom 
exempelvis en bergskedja eller ett 
vattenområde. Genom både 
miljöpåverkan och slumpmässiga 
förändringar kommer så småningom de 
två grupperna att bli olika varandra, och 
om de möts igen fungerar de som två 
skilda arter. 

10. Hur kan artbildning ske, utan 
geografisk isolering. 

10. Om en grupp av djur i en population, 
till exempel fiskar i en sjö, får andra vanor 
och fortplantar sig vid en annan tidpunkt 
än de övriga av arten, så kommer de med 
tiden att få alltmer olika egenskaper. 

11. Vilken är orsaken till att 
närbesläktade djur genomgår en 
divergent evolution. Ge exempel. 

11. Om närbesläktade arter skils åt och 
hamnar i olika miljöer kommer de att få 
olika egenskaper som är gynnsamma i 
den miljö som de lever i. På så vis kan 
närbesläktade arter få olika egenskaper. 
Ett exempel är den europeiska 
skogsmusen och den sydamerikanska 
capybaran, världens största gnagare. 

Koppla ihop 

12. Vad är det som slutgiltigt är det 
avgörande i det naturliga urvalet? 

12. Förmågan att överleva och få stor och 
livsdugliga avkomma (många ungar). 

*13. Hur kan man med hjälp av valarnas 
evolution påstå att evolutionen inte 
har ett bestämt syfte eller mål. 

*13. Genom det faktum att landdjur först 
har utvecklats ur vattenlevande djur, men 
att sedan vissa landdjur har ”vandrat 
tillbaka” till vattenmiljön. Valarna har 
alltså ett landlevande djur som en 
förfader. 

14. Vad är det som gör att en viss 
organism kan anpassa sig? 

14. Att det finns ärftlig variation, och att 
det kan uppstå nya varianter genom 
mutationer och omkombination vid 
könlig fortplantning. 

15. I ett slumpmässigt urval är det inte 
det naturliga urvalet som styr 
utvecklingen. På vilka olika sätt kan 
detta ske? Ge exempel. 

15. Genom flaskhalseffekt, det vill säga 
att en population har minskat 
slumpmässigt i antal genom en katastrof 
eller sjukdom, eller helt enkelt att en del 
av populationen har isolerat sig från de 
övriga. Genom genetisk drift det vill säga 
att vissa anlag försvinner genom att en 
population ”delas” utan någon dramatisk 
händelse. Då kan vissa anlag som just 
individerna i den nya gruppen har (på 
grund av individuell variation) bli 
vanligare, utan selektion. 

16. Delfiner och hajar är inte 
närbesläktade. Ändå har de många 
likartade egenskaper och ser ganska 
lika ut i sin spolformade kroppsform. 
Hur kan man förklara detta ur ett 
evolutionärt perspektiv och vad kallas 
denna typ av utveckling? 

16. Delfiner och hajar lever i likartade 
miljöer och är toppkonsumenter, så 
miljöns tryck påverkar dem på likartat vis. 
Därför får de likartade egenskaper, som 
exempelvis spolformad kropp, som gör 
att chansen till överlevnad ökar. Detta 
kallas för konvergent utveckling. 

Tänk till! 

17. Vilka miljöfaktorer har varit avgör-
ande för det naturliga urvalet när det 
gäller följande egenskaper hos isbjör-
nen? Förklara dina val av alternativ. 

a) Björnens tjocka päls och tjockt 
späcklager. 

b) Björnens små öron. 

c) Björnens storlek – den är störst bland 
de landlevande djuren i sin miljö. 

d) Björnens vita päls. 
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17. Ledtråd: Tänk på i vilken miljö björnen 
lever och hur den skaffar föda och klarar 
sig i konkurrensen. 

17. a) kylan. De individer som har en 
varm päls har större chans att överleva. 

b) kylan även här. Små öron har mindre 
yta mot den kalla miljön och gör att de 
inte förfryser så lätt, och de avger heller 
inte så mycket värme. 

c) konkurrens. Isbjörnen konkurrerar med 
andra djur och inom arten om resurser 
och det gör att det är bra med en stor och 
stark kropp. En stor björn står sig också 
bättre i rivaliteten om partner. 

d) kamouflage. Den vita snön gör att 
björnen med vit päls kan vara bättre 
kamouflerad när den smyger sig på ett 
byte. 

Människans evolution 

Träna på basfakta 

1. Vilka nu levande däggdjur räknas till 
ordningen primater? 

1. Spökdjur, lemurer, nya världens apor, 
gamla världens apor, gibbonapor, 
orangutanger, gorillor, schimpanser och 
människan hör till denna ordning. 

2. Hur såg den äldsta kända primaten ut, 
och när levde den? 

2. Den liknade ett spökdjur, vägde bara 
omkring 30 gram och levde för cirka 55 
miljoner år sedan. 

3. Vad är flera ur familjen Leakey kända 
för? 

3. De har forskat om människans 
förhistoria i Kenya. 

4. Vad kan man likna människans 
stamträd vid – och varför denna 
liknelse? 

4. Man kan likna människans stamträd vid 
ett träd med en massa avbrutna grenar. 
Att inte grenarna håller ihop beror på att 
man inte säkert vet hur 
utvecklingslinjerna av människans 
förfäder hänger ihop. 

5. När ungefär skildes vår gren som leder 
till dagens människor, från 
schimpansgrenen? 

5. För mellan 6 och 7 miljoner år sedan. 

6. I vilka egenskaper skilde sig ”Toumai” 
och ”Ardi” åt? 

6. ”Toumai” hade kraftiga ögonbågar och 
gick ibland upprätt. ”Ardi” hade gripfötter 
och gick upprätt. Gripfötterna tyder på 
att Ardi både klättrade i träd och levde på 
marken. 

7. När levde ”Lucy”? 

7. För drygt 3 miljoner år sedan. 

8. Vilka människoarter levde samtidigt för 
cirka två miljoner år sedan? 

8. Arterna Homo habilis och 
Australopithecus sediba levde då, liksom 
”sidolinjerna” av släktet Paranthropus. 

9. Vad kunde Homo habilis, som 
antagligen inga tidigare 
människosläktingar kunde? 

9. Hon kunde, vad vi vet, som första 
människoart tillverka redskap av sten. 
(Homo habilis betyder ”den händiga 
människan”.) 

10. Vilka två hypoteser om förändrad 
livsmiljö anges som förklaringar till att 
våra förfäder började gå på två ben? 

10. Enligt den ena hypotesen utvecklade 
vi upprätt gång när vi började leva på 
savannen. Enligt den andra hypotesen 
fick vi upprätt gång genom att vi började 
leva vid vattenmiljöer. 

11. Vilken människoart var förmodligen 
den första att vandra ut från Afrika, 
och när skedde det? 

11. Homo erectus för knappt 2 miljoner år 
sedan. 

12. Ur vilken människoart utvecklades 
troligtvis Homo floresiensis? Vilka 
speciella egenskaper ledde 
utvecklingen till? 

12. Förmodligen utvecklades Homo 
floresiensis ur Homo erectus. Homo 
floresiensis levde på en isolerad ö och 
utvecklades efter ö-principen till att bli 
mindre i storlek. 
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13. Från vilken utvandring härstammar 
troligtvis neanderthalarna? 

13. Från Homo erectus andra utvandring, 
som skedde för cirka 400 000 år sedan. 

14. När utvandrade de människor från 
Afrika, som slog ut alla andra 
människoarter som levde utanför 
Afrika? 

14. För cirka 70 000 år sedan vandrade 
moderna Homo sapiens ut ur Afrika och 
spred sig över hela världen. 

15. Varför tog det så lång tid innan den 
amerikanska kontinenten befolkades? 

15. Under varma perioder på jorden är 
det hav mellan Asien och Amerika (som 
nu). När det var kallare perioder på 
jorden, så var de norra delarna täckta 
med inlandsis. Båda miljöerna var svåra 
för människor att passera. 

16. Vilken förmåga fick människan med 
mutationen som kallas för foxp2-
genen, och när ungefär skedde den? 

16. Den gav oss förmågan att tala, och 
mutationen skedde för cirka 100 000 år 
sedan. 

*17. Hur har man gått tillväga för att hitta 
vår anmoder ”Eva”? Var och när levde 
hon? 

17. Man har studerat 
mutationshastigheten i mitokondriernas 
DNA och funnit att vår anmoder ”Eva” 
levde i Afrika för ca 200 000 år sedan. 

Koppla ihop fakta 

*18. En kanins storlek verkar vara den 
ideala storleken för djur på en liten ö. 
Vad är orsaken till detta? 

18. Stora djur minskar ofta i storlek på 
små öar, eftersom födoresurserna är 
begränsade. Det gäller även tamdjur, som 
ponnyhästar och fårhunden Shetland 
sheepdog i förhållande till en normalstor 
collie. Mer spännande är kanske fossil av 
”ponnyelefanter” från många öar. Små 
djur tenderar i stället att bli större, 
eftersom det är mindre risk att råka ut för 
stora rovdjur, som de annars skulle 
behöva gömma sig för. Konkurrensen om 

de begränsade resurserna gör att de 
måste hävda sig, och då är storleken 
viktig. Det verkar som om den ideala 
storleken för däggdjur på öar är ungefär 
som en kanins. 

Tänk till! 

19. Hjärnans storlek har ökat under 
evolutionens gång. Vilken del av 
hjärnan har växt mest under senare 
delen av evolutionen och vilka 
funktioner finns där? 

19. Ledtråd: Vad är det som vi människor 
verkar vara bättre på än exempelvis 
schimpanserna? 

19. Pannloben där framför allt vår 
personlighet och intelligens finns. 

20. Hur skulle du vetenskapligt definiera 
vad en art är? Ge exempel på vilka 
brister definitionen har. 

20. Ledtråd: När det gäller människans 
evolution benämns våra förfäder som 
olika arter. Finns det något problem med 
det? 

20. En art definieras oftast som en grupp 
individer som kan få fertil avkomma med 
varandra. Problemet är att det är svårt att 
veta om utdöda livsformer kunde få 
avkomma med varandra. När det gäller 
tidigare människor stämmer heller inte 
det artbegreppet helt. Idag vet vi att 
Homo neanderthalensis och Homo 
sapiens kunde få fertil avkomma med 
varandra. 

21. Vilka anpassningar till levnadssättet 
har gett skillnader mellan människan 
och schimpansen om man ser till 
fötterna, händerna och svalget? 

21. Ledtråd: Studera och jämför de olika 
kroppsdelarna hos ett schimpansskelett 
och ett människoskelett. 

21. Människans fötter är anpassade för 
gång genom att de är välvda – det som 
ger svikt – och har fettdynor för att 
skydda skelettet mot tyngden. 
Schimpansens fötter är plattare och tårna 
spretar för att de ska kunna greppa i 
trädgrenar och klättra bra. 
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Människans händer har en tumme som är 
placerad närmare de övriga fingrarna, 
vilket gör finmotorik möjlig. Apornas 
händer har en tumme som är skild från 
övriga fingrar så att greppet blir större, 
vilket är bra vid klättring. 

Människan kan också tala eftersom bland 
annat svalget och gommen har en mer 
välvd uppbyggnad än hos schimpansen. 

22. Ta reda på hur man kan se på fossila 
skelett som tyder på att en av 
människans förfäder gick upprätt. 

22. Ledtråd: Studera och jämför höften, 
ryggraden och kraniet hos ett schimpans- 
och människo-skelett . 

22. Egenskaper som tyder på upprätt 
gång är 

 höftbenen – korta och breda 

 fötterna – mer framåtriktade 
med icke spretande tår. 

 utgångshålet för ryggmärgen är 
mer mitt under kraniet 

 nackmuskelfästet är litet. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 11 

Träna på basfakta 

1. Vilken är den allmänt accepterade 
förklaringen till att organismer har 
sina speciella beteenden? 

1. För att nå framgång i kampen för 
tillvaron, alltså att överleva och föröka 
sig. 

2. Hur hänger nyckelretningar ihop med 
retningssummation? 

2. Flera svaga nyckelretningar kan 
tillsammans, och endast tillsammans, 
leda till att ett visst beteende utlöses. 

3. Hur uppkommer en överslagshandling? 

3. Ett djur stimuleras samtidigt med olika, 
motstridiga intryck, vilket leder fram till 
ett ologiskt beteende. 

4. Vilka frågeställningar är vanligast inom 
beteendeekologin? 

4. Hur får ett djur resurser för att 
överleva? Hur klarar sig ett djur från att 
bli uppätet? Hur samspelar en individ 
med andra individer av samma art, dvs. 
hur fungerar kommunikation och sociala 

system?  Hur samspelar individen med 
andra arter? Hur fungerar 
fortplantningsbeteendet? 

5. Förklara med exempel hur en 
nyckelretning fungerar. 

5. Ett visst sinnesintryck leder omedelbart 
till ett visst beteende. Två exempel är att 
en gråtrutsunge pickar när den ser 
förälderns röda fläck på näbben, och att 
pickandet är en nyckelretning som leder 
till att föräldrafågeln stöter upp mat ur 
krävan. 

6. Vilka funktioner har ett aggressivt 
beteende mot andra arter? 

6. Att hålla undan konkurrenter och att 
”varna” för att man är farlig. 

7. a) Varför bildar djur revir? 

b) Hur markeras revir? 

c) Hur försvaras revir? 

7a) För att se till att den individen eller 
den egna gruppen (familjen) har 
tillräckligt med resurser, som föda, 
boplats och partner. 

b) Genom olika signaler, som doft, ljud 
eller känsel. 

c) Genom hot – ibland strid. 

8. På vilka olika sätt kan organismer 
kommunicera med varandra? Ge 
exempel på djur som använder den 
kommunikation du ger. 

8. Organismer kan kommunicera med 
varandra på olika sätt som: 

doftsignaler – djur kan med doftens hjälp 
markera ett revir t.ex hos vargar. 

visuella signaler - bl.a. fågelhanars 
färggranna fjäderdräkt. 

ljudsignaler – bl.a. fågelsången under 
våren som  bl.a.har till syfte att locka en 
partner. 

känselsignaler – som kan gälla beröring 
mellan två individer. Ett exempel är apor 
som stärker sin flocks band då de plockar 
parasiter från varandra. 

Koppla ihop 

9. Vad skiljer forskningsområdena etologi 
och beteendeekologi åt? 

9. Etologin studerar djurens 
beteendemekanismer utifrån vad som 
sker i djurets nerv- och hormonsystem. 
Beteendeekologin försöker förklara 
varför ett visst beteende är 
ändamålsenligt utifrån ett evolutionärt 
perspektiv, och hur det också kan ha 
utvecklats. 

10. Vilka funktioner har ett aggressivt 
beteende mot andra individer av 
samma art? 

10. Det kan handla om fördelning av 
begränsade resurser. Om aggressiva 
beteenden utan alltför mycket våld leder 
till en respekterad rangordning så vet alla 
individer vilka regler som gäller – och 
resurserna blir bättre fördelade. 

  



 

•  

 

11. Förklara med ett exempel hur en 
supernormalt stimulus uppkommer. 

11. Fågelungars gapande och skrik är en 
nyckelretning för att föräldrarna ska mata 
dem. En gökunge gapar och skriker mer 
intensivt än ungarna av den egna arten, 
vilket gör att de ofrivilliga fosterföräldr-
arna matar den ensamma gökungen mer 
än vad de skulle ha matat egna ungar. 
Det naturliga urvalet har förstås gynnat 
gökungar med anlag för att ”skrika värst”. 

12. Ge ett exempel på ett fixt 
rörelsemönster. 

12. Gråtrutens matning samt katters 
respektive hundars hotbeteenden. 

13. På vilket sätt kan en styrningsrörelse 
uppkomma? 

13. Av att ett djur stimuleras av en 
nyckelretning som kommer från en 
bestämd plats, så att det är idé att 
förflytta sig i riktning mot platsen 
nyckelretningen tycks komma från. Ett 
exempel är att dykarskalbaggar simmar 
mot lämplig föda genom att de uppfattar 
varifrån doften kommer. 

14. Ge några exempel som visar att djur 
inte handlar efter stor tankemöda, 
utan på exempelvis nyckelretningar 
och att deras beteende då kan bli helt 
olämpligt när de vistas i en ovan miljö. 

14. Fåglar matar ibland hellre en gökunge 
än de egna ungarna. Havssköldpaddors 
ungar ska efter kläckningen krypa mot 
havet med hjälp av det ljus natthimlen 
ger havet. Vid turistorter kan ljus från 
hotell och barer leda ungarna fel. Stekel-
hanar försöker para sig med blommor av 
orkidén flugblomster i stället för med 
honor av den egna arten, eftersom de 
drag som lockar hanarna överdrivs i 
blommorna. 

15. Vad krävs för att aposematisk 
färgteckning ska fungera 
avskräckande? 

15. Det kräver att rovdjuret har inlärning-
sförmåga, så att den efter en smakbit av 
en art med aposematisk färgteckning lär 
sig att inte äta av denna art i fortsätt-
ningen. 

16. Vilken är fördelen med mimikry för 
den art som har den här egenskapen? 

16. Den behöver inte ”investera” den 
energi som krävs för att bilda ett gift. Ett 
exempel på arter med arter med mimikry 
är blomflugor som härmar getingars 
utseende. 

17. På vilka sätt kan det vara fördelaktigt 
att ha medfödda beteenden 
respektive beteenden som kräver en 
viss inlärning? 

17. Medfödda beteenden fungerar 
omedelbart, och styr ofta livsavgörande 
saker, som att kunna andas. Med hjälp av 
inlärning kan beteendet modifieras så det 
passar just den miljö där en viss 
djurindivid finns, som att lära en hund att 
inte jaga katter. 

18. Varför behövs det motivation för att 
ett visst beteende ska utlösas? 

18. Ett beteende som hunger, törs och 
rädsla är hormonellt styrt. Lejon springer 
till exempel inte efter bytesdjur om de är 
mätta – det krävs att ett ”hungerhormon” 
först har frisatts. 

19. Vilka naturliga orsaker kan ligga 
bakom att vissa arter är polygama 
respektive monogama? 

19. Evolutionen gynnar alltid beteenden 
som resulterar i lång överlevnad och stor 
och livskraftig avkomma. I en del fall upp-
nås det genom polygami, i andra genom 
monogami. Om båda föräldrarna måste 
samarbeta uppmuntras monogamt bete-
ende. Om honan kan föda upp ungar själv 
gynnas ett polygamt beteende. 

20. Ge några olika exempel på hur ett 
djur kan undvika en predator. 

20. Genom kamouflage, både vuxna 

individer, ungar och ägg. Genom varning 
och avskräckning, i kombination med att 

arten är farlig, giftig eller illasmakande. 
Genom mimikry – att en ofarlig art 
härmar en farlig art; en annan typ är att 
flera farliga arter liknar varandra.  

21. a) Förklara vad det finns för skillnader 
i investering mellan honor och hanar 
när det gäller fortplantning. 
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b) Vad får detta för konsekvens vid 
partnerval för de olika könen?  

c) Varför anses monogami vara vanlig hos 
fåglar? 

21a) Honor investerar ofta mer i varje 
unge, genom stora äggceller och/eller 
lång dräktighetstid, medan spermier är 
billiga att producera för en hane. 

b) Honorna måste vara noga med vilken 
hane de väljer, så att ungarna får så god 
kvalitet som möjligt. Hanarna behöver 
inte vara lika nogräknade. 

c) Båda föräldrarnas arbetsinsats krävs 
för att föda upp ungarna. 

22. Vilka fördelar respektive nackdelar 
finns det med flockliv. Ge två exempel 
på varje. 

22. 

FLOCKLIV 

NACKDELAR FÖRDELAR 

Måste dela på 
maten; 
Konkurrens, 
vilket kan leda 
till bråk. 
Exempelvis 
lejonflocken. 

Det krävs en 
rangordning, 
vilket kräver 
energi. 
Exempelvis 
vargar. 

Lättare att 
upptäcka föda, när 
det är fler som 
söker. Exempelvis 
schimpanser. 

I en flock kan 
medlemmarna 
lättare upptäcka 
fiender. Exempelvis 
vildsvin. 

Lättare att finna en 

partner. 
Exempelvis ett 
sillstim. 

Individen i en flock 
får ett visst skydd 
mot predatorer 
eftersom det finns 
fler möjliga byten 
att välja för 
predatorn mellan. 
Exempelvis 
abborrar i ett stim. 

Tänk till! 

23. Vintertid samarbetar en del 
småfågelarter när de letar mat. Ge 
exempel på för- och nackdelar med 
detta flockbeteende, samt förklara 
hur det kan ha utvecklats. 

23. Ledtråd: varför kan det vara bra eller 
dåligt att leva i flock? Hur fungerar det 
alltid när någon egenskap hos ett djur 
utvecklas? 

23. Om flocken består av individer från 
flera arter kan de leta mat på olika 
ställen, samtidigt som de ändå gemen-
samt kan titta efter och varna för rovdjur. 
Nackdelen är att varje art får mindre 
utrymme för näringssök. Flockbeteenden 
måste på något sätt ha utvecklats genom 
att flocklevande individer har fått fler 
ungar än ensamlevare. 

24. Förklara hur en organism anpassar sitt 
beteende för att ha ett så effektivt 
födosök som möjligt. 

24. Ledtråd: det gäller att vara 
tidseffektiv. 

24. Det är inte bara viktigt att det finns 
mycket mat. Det är också viktigt att välj 
rätt typ mat vid rätt tillfälle. Exempelvis 
så väljer sädesärlor, om det finns möjlig-
het, den bytestyp och storlek på bytet, 
som maximerar individens energivinst.  

Det finns andra exempel på samma 
fenomen. Även fisken öring väljer den 
bytestyp som maximerar energivinsten. 
Så om det blir vanligt med nattsländor 
(en insekt) under en period, så kommer 
öringen att präglas på denna typ av föda. 
Det kan bli så extremt att den inte tar 
några andra byten så länge det finns 
tillräckligt med nattsländor att äta.  

25. Bland fåglarna är det ganska vanligt 
att hane och hona av en art ser tydligt 
olika ut. Se bilden på ett gräsandpar. 
Hur kan den här skillnaden mellan 
könen ha uppkommit? 
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25. Ledtråd: Hur fungerar gräsandens 
förökning? 

25. Gräsandshanen konkurrerar om 
honor bland annat med en färggrann 
fjäderdräkt. Dessutom medverkar hanen 
inte i ruvningen av äggen. I och med att 
honan lägger ner mycket tid och resurser 
på ruvning och även på att övervaka de 
nykläckta ungarna, så är det fördelaktigt 
att hon har en färgteckning som smälter 
in i miljön, för att undvika predatorer. Att 
hanen efter parningstid byter till så kallad 
eklipsdräkt (inte färggrann!) kan ses som 
ett sätt att spara resurser. Han behöver ju 
då inte imponera på någon hona! 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 12 

Träna på basfakta 

1. På vilken ekologisk nivå befinner man 
sig om man studerar… 

a) alla vargars revir i Sverige? 

b) alla växter i en granskog? 

c) ett lodjur? 

1a) populationen – en samling individer 
av samma art inom ett visst område 
b) organismsamhället – en samling arter 
inom ett ekosystemet  
c) individnivå – en enskild individ 

2. Vilka av följande miljöfaktorer är 
biotiska respektive biotiska. 

a) klimat 

b) bytesdjur 

c) bohålor 

d) bakterier 

2. a och c är abiotiska medan b och d är 
biotiska. 

3. Vilken är skillnaden mellan makro- och 
mikroklimat? 

3. Med makroklimatet menas de stora 
dragen inom ett geografiskt område. Med 
mikroklimatet menas förhållandena inom 
ett mycket litet område, t.ex. på olika 
sidor av en sten.  

4. Ge exempel på hur nischens ”bredd” 
hos en art kan påverkas av en annan 
art. 

4. Två arter kan aldrig uppta exakt samma 
nisch. Om de två arternas behov är 
mycket snarlika, uppstår konkurrens tills 
bara en art blir kvar i området, eller tills 
arterna delar upp nischen mellan sig – 
ofta så att arterna ändrar sina behov så 
att de inte längre är likadana. 

5. Vad är det för skillnad mellan en 
population som har S-formad 
tillväxtkurva och en som har J-
formad? 

 

5. Populationen med S-formad 
tillväxtkurva har någon form av 
”självreglering” så att tillväxten minskar 
när resurserna börjar bli begränsade. I en 
population med J-formad tillväxtkurva 
tycks en sådan självreglering inte finnas, 
utan ökningen i antal fortsätter tills alla 
resurser är slut. Då kommer kraschen. 
Efter en tid kommer en liten 
återhämtning men då är miljöns 
bärförmåga ofta mindre eftersom den 
tidigare blev överutnyttjad.  

6. Vad jobbar ArtDatabanken med, och 
vad har arbetet för syfte? 

6. ArtDatabanken arbetar med att samla 
och presentera fakta om arter vars 
populationer verkar minska. Syftet är att 
sprida sådan kunskap att man kan arbeta 
för att arternas populationer inte längre 
ska minska och riskera att dö ut, utan i 

stället klara sig.   

7. Vad kan hända med ett 
organismsamhälle om en nyckelart 
försvinner? 

7. En nyckelart är viktig för andra arters 
överlevnad i organismsamhället. Så om 
nyckelarten försvinner kan förändringen 
att organismsamhället helt ändrar 
karaktär. 

8. Varför är det svårt att få en samlad bild 
av ett organismsamhälle? 

8. Det är svårt att både ha koll på alla 
arter som finns i ett område, och att 
känna till allt om olika typer av relationer 
och samverkan.  

9. Varifrån kommer energin i 
ekosystemen, och vart tar den vägen 
till sist? 

9. Energin kommer till största delen från 
solljuset. Den omvandlas till kemisk 
energi i fotosyntesen och förs sedan 
vidare i näringskedjan. Stora delar 
försvinner i varje steg i näringskedjan, 
som värmeenergi av låg kvalitet. All 
tillförd energi strålar till sist ut i rymden. 
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10. Vilka likheter och skillnader är det 
mellan en näringskedja och 
näringsväv? 

10. Både näringskedjan och näringsväven 
beskriver principen för hur ”näring” 
(energi respektive kemiskt innehåll i 
levande organismer) vandrar från 
producent till konsument. En 
näringskedja beskriver principen för hur 
”näringen” vandrar från en producent till 
en förstahandskonsument och vidare till 
en andrahandskonsument. En näringsväv 
är flera sammanlänkade näringskedjor, 
ett försök att ge en mer rättvisaden bild 
av arternas relationer i ett område.  

11. I vilken form (kemisk förening) 
förekommer grundämnet kol i luften? 
Varifrån kommer ämnet och hur tas 
det upp av organismer?  

11. Kol förekommer i luften i form av 
koldioxid, CO2. Koldioxid avges vid 
cellandningen och kommer ut i luften, där 
den tas upp av växterna i fotosyntesen. 

12. Vad finns det för problem med att 
bedriva uthållig naturvård om 
området har för liten yta? 

12. Ett skyddat område i en hårt utnyttjad 
omgivning blir som en ”ö”. Det betyder 
att dels kan området totalt sett vara för 
litet, bland annat för större djurs behov 
av revir, dels finns det alltid risk för att 
någon art försvinner från området av 
rena slumpskäl. Om det är långt till en 
annan skyddad ”ö” blir det svårt för arter 
att återkolonisera det skyddade området.  

Koppla ihop 

13. Liv finns i biosfären, som är beroende 
av atmosfären, hydrosfären och 
litosfären. Förklara hur de olika 
sfärerna bidrar till att ge 
förutsättningar för liv i biosfären. 

13. Se bilden i marginalen på s. 211. 
Genom vittring ger litosfären 
mineralnäringsämnen till ekosystemen, 
särskilt till autotrofa organismer. 
Hydrosfärens betydelse märks bland 
annat genom att levande organismer till 
stor del består av vatten. Atmosfären 
innehåller viktiga gasformiga ämnen, som 

syre, kväve och koldioxid, som 
organismer inte kan klara sig utan. Dessa 
tre sfärers resurser är alltså en 
förutsättning för att biosfären ska 
fungera. 

14. Vilka faktorer avgör en populations 
storlek? 

14. Inflyttning och födslar ökar 
populationens storlek, medan utflyttning 
och dödsfall minskar den. Faktorer som 
påverkar populationsstorleken (genom 
hur det blir med inflyttning, födslar, 
utflyttning och dödsfall) är resurser som 
föda och boplatser, hot som rovdjur och 
sjukdomar samt abiotiska faktorer som 
klimat och vattentillgång. 

15. Hur kan en optimumkurva visa om en 
organisms vitalitet är bra eller dålig? 

15. En optimumkurva visar vilket 
toleransområde en organism har för en 
miljöfaktor, till exempel temperatur. 
Organismens optimum är vid den 
temperatur där organismen trivs bäst och 
där dess vitalitet är som störst. När 
temperaturen avviker mycket från 
optimum finns det skäl att tro att 
organismens vitalitet är sämre.  

16. Varför blir en invasiv art ofta en 
ekovandal? Ge exempel. 

16. Om en invasiv art saknar naturliga 
fiender eller konkurrens får den fördelar 
gentemot inhemska arter och kan föröka 
sig mycket. Det kan skada ekosystemet, 
vilket är definitionen på en ekovandal. 
Exempel på ekovandaler: Rhododendron i 
England, signalkräfta, jättebalsamin och 
kanadensiskt gullris i Sverige, agapaddan i 
Australien. 

17. Levande organismer reagerar på 
förändringar i miljön. Det kan de göra 
på i princip tre olika sätt. Vilka är de 
och hur fungerar det? 

17. Vid miljöförändringar kan organismer 

 förflytta sig, det vill säga, organis-
men tar sig till områden med mer 
optimala miljöförhållanden. Detta 
kan för växter ske med frön, 
medan djur vandrar, simmar eller 
flyger till ”bättre” områden. 
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 anpassa sig. Detta förutsätter att 
det i populationen finns individer 
med en genetisk variation som 
passar den nya miljön. Genom 
naturligt urval, kommer allt fler 
att få den alleluppsättning som 
passar i den nya miljön. 

 dö ut. Om populationen inte har 
en genetisk variation med alleler 
som passar de nya 
miljöförhållandena, så kommer 
individer och populationen att dö 
ut i den nya miljön.  

18. I en lav lever en svamp och en alg 
ihop. På vilket sätt har svampen och 
algen utbyte av varandra, och vad 
kallas denna relation? 

18. Svampen ger algen vatten med 
mineralnäringsämnen, och algen, som 
kan fotosyntetisera, ger svampen 
kolhydrater. Det här samarbetet kallas 
mutualism, eftersom båda parter tjänar 
på det. 

19. Ungefär hur mycket av energin 
överförs från en nivå till nästa i 
näringspyramiden?  
Förklara varför det är så. 

19. Ungefär 10 % av energin överförs från 
en trofinivå till nästa i näringspyramiden. 
Man räknar alltså med att ungefär 90 % 
av energin försvinner från en nivå till 
nästa. Orsaken är att det mesta av 
energin går åt för att hålla organismerna 
vid liv, och den energin försvinner i form 
av värme och inte kan utnyttjas mer i 
ekosystemet.  

20. Vilka olika relationer kan räknas som 
symbiotiska? 

20. Symbiotiska relationer är allt som har 
med olika arters samspel att göra. Till 
symbios räknas därför 

 predation – en art äter upp en 
annan art. 

 betande – en art äter av en annan 
organism utan att döda den. 

 

 

 parasitism – den ena arten, 
parasiten, ”suger långsamt ut” 
den andra, så kallade värden. 
Ibland dödas värden så 
småningom, ibland inte.  

 kommensalism – den ena parten 
drar nytta av samspelet, men den 
andra påverkas inte. 

 mutualism – båda parter tjänar 
på relationen.   

21. Vilka är producenter och 
konsumenter i ett ekosystem, och vad 
är det som produceras respektive 
konsumeras? 

21. Producenter i ett landekosystem är de 
gröna växterna medan det främst är alger 
i vattenekosystem. I fotosyntesen 
omvandlar de koldioxid till kolhydrater 
med hjälp av solenergi. Nästan alla andra 
organismer är konsumenter eftersom de, 
direkt eller indirekt, utnyttjar det 
biologiska material som växterna har 
producerat. Konsumenterna kan vara djur 
av olika storlekar samt nedbrytare, som 
svampar och bakterier.   

22. Vad är det för skillnad mellan hur 
energi respektive grundämnen rör sig i 
ett ekosystem? 

22. Energin ”flödar”, det vill säga rör sig 
enkelriktat i ekosystemen: solen 

organismerna världsrymden. De 

olika kemiska grundämnena finns hela 
tiden kvar i ekosystemet och ”cirkulerar” 
mellan olika organismer och mellan olika 
kemiska föreningar. 

23. Två viktiga processer driver kolets och 
syrets kretslopp. Vilka är de och på 
vilket sätt driver de kretsloppen? 

23. Fotosyntesen och cellandningen. I 
fotosyntesen binds koldioxid och vatten 
till kolhydrater, och i cellandningen 
omvandlas kolhydraterna till koldioxid 
och vatten. 
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24. Vilken betydelse har kväve och fosfor 
för levande organismer, och varför är 
det viktigt att det inte släpps ut allt för 
stora mängder av dessa ämnen i 
naturen? 

24. Båda grundämnena är absolut 
nödvändiga för levande organismer som 
beståndsdelar i bland annat DNA, och 
kväve i alla proteiner. För mycket av de 
här grundämnena kan leda till 
övergödning. I sjöar och havsvikar leder 
övergödning till syrebrist. I landmiljöer 
kan övergödning bland annat förändra 
växtvärldens sammansättning radikalt 
genom att vissa arter blir dominerande.   

25. Hur kan kvävet från kvävgas i luften 
(N2) komma in i levande varelser? 
Beskriv tre sätt! 

25. 1) Biologisk kvävefixering, alltså att 
speciella bakterier tar in kvävgas från 
luften och bygger in i kemiska föreningar, 
ofta aminosyror och proteiner. Biologisk 
kvävefixering kan utföras antingen av 
bakterier som lever i mutualism med 
växter, eller av frilevande bakterier. 

2) Vid åskväder, skogsbränder och 
förbränning i bilmotorer och olika 
förbränningsanläggningar blir 
temperaturen i luften så hög att 
kvävgasen och syrgasen i luften kan bilda 
kväveoxider. Kväveoxiderna kan sedan 
bilda nitratjoner, som växterna kan ta 
upp från vattnet i marken. 

3) Vi människor tillverkar 
kvävegödselmedel industriellt – råvaran 
är bland annat kvävgas från luften. 

Tänk till! 

26. Hur skiljer sig fosforns kretslopp på 
ett grundläggande sätt från kolets och 
kvävets? Vilka konsekvenser kan det 
få i framtiden? 

26. Ledtråd: Förekommer fosfor som en 
gasformig förening i naturen? 

26. Grundämnet fosfor förekommer inte i 
gasform i naturen, som fallet är för kol 
och kväve. Kretsloppet kan beskrivas som 
mark växter djur och tillbaka till 

marken igen. Extra fosfor till gödsling 

måste brytas i fosfatgruvor, som inte 
kommer att räcka hur länge som helst. 
Genom överdriven gödsling samt 
bristfällig avloppsrening försvinner 
mycket fosfor efter hand ut i djuphavet 
och binds i sedimenten, där vi inte 
kommer åt det.   

27. Vilka för- och nackdelar finns det med 
kemisk och biologisk bekämpning av 
skadliga organismer? 

27. Ledtråd: Tänk på näringspyramidens 
utseende respektive hur konkurrens kan 
fungera i ekosystemen. 

27. Fördelar med gifter: de verkar snabbt 
och just på den plats man har tänkt sig. 

Nackdelar med gifter: de skadar även 
nyttiga organismer. Ibland dör 
rovinsekter som lever på skadeinsekten i 
större utsträckning än själva 
skadeinsekten. Många gifter kan bli kvar i 
miljön under lång tid och koncentreras då 
uppåt i näringskedjan. 

Fördelar med biologisk bekämpning: 
Ingen giftspridning. 

Nackdelar med biologisk bekämpning: 
Införda organismer (rovdjur, parasiter, 
virussjukdomar) kan attackera helt andra 
arter än man hade avsett, och därmed bli 
skadliga själva. 

Utmaning 

28. Du har i ett internationellt samarbete 
fått i uppdrag att medverka i 
utrustningen av en självförsörjande 
rymdbas på planeten Mars. Basen ska 
försörja 4 personer under 5 år. Ditt 
ansvar är att beskriva hur basen ska 
utrustas med olika växter och djur och 
annat som kommer att behövas. 
Motivera dina val! 

28. Ledtråd: Tänk på kretslopp av vatten 
och mineralnäringsämnen, energi och 
fotosyntes, producenter, konsumenter 
och nedbrytare. Ett kretsloppstänkande 
är en förutsättning! 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 13 

Träna på basfakta 

1. Ungefär hur stor del av jordens vatten 
är salt- respektive sötvatten? 

1. Ungefär 97,6 % är saltvatten, medan 
cirka 2,4 % är sötvatten (av detta är 
endast 0,0094 % sötvatten i sjöar, 
vattendrag och våtmarker).   

2. Vilka för- respektive nackdelar finns 
det med att leva i vatten (jämfört med 
att leva på land)? 

2. 

NACKDELAR FÖRDELAR 

Det är ofta dåligt 
med ljus för 
växternas och 
algernas 
fotosyntes.  

Det är sämre 
syretillgång för 
djurens och 
nedbrytarnas 
cellandning.  

Sötvatten har 
mycket lägre 
halt lösta ämnen 
än levande 
celler. 
Organismerna 
måste kunna 
styra vatten- och 
saltbalans 
effektivt.  

Det krävs inte lika 
stabil 
stödjevävnad för 
vattenlevande 
som för 
landlevande 
organismer.  

Miljön är oftast 
mer konstant än 
på land, med 
avseende på 
abiotiska faktorer, 
exempelvis 
temperatur.  

I havsvatten är 
koncentrationen 
av lösta ämnen 
ganska lik den i 
organismernas 
celler. 

3. I vilka tre olika huvudtyper brukar man 
dela in sjöar, och vad kännetecknar 
varje typ? Beskriv dessutom mycket 
kort hur man ser vilken typ av sjötyp 
det är. 

3. Näringsfattiga (oligotrofa) 
brunvattensjöar, är ofta små sjöar i 
skogsmark. Vattnet är brunt av 
humusämnen och det är glest med växter 
runt sjön. 

Näringsfattiga (oligotrofa) 
klarvattensjöar, är ganska stora sjöar i 
skogs- och fjällmiljö. Vattnet är klart och 
det är glest med växter runt sjön. 

Näringsrika (eutrofa) sjöar, finns ofta i 
slättområden med jordbruk. I sjön finns 
täta vassområden. Vattnet är a grumligt 
av plankton. 

4. Vad finns det för olika typer av 
våtmarker, och vad är typiskt för 
denna blöta miljö? 

4. Våtmarker är grunda vattenområden, i 
både hav och sötvatten, samt myrmarker, 
som kännetecknas av att 
grundvattennivån ligger i markytan.   

5. Hur uppstår myrmarker? 

5. Myrmarker uppstår ofta genom att 
sjöar växer igen.   

6. Hur bildas torv? 

6. Torv bildas genom att visset 
växtmaterial ansamlas i vattendränkt 
miljö med dålig tillgång på syre. 

7. Genom vilka olika aktiviteter har vi 
människor påverkat miljön i sjöar? De 
träcker om du nämner fyra olika. 

7. Genom sjösänkning, reglering för 
vattenkraft, övergödning och försurning. 

8. Hur kan övergödning påverka 
ekosystemen? 

8. Både större växter och olika typer av 
grönplankton växer bra, men 
växterna/algerna ska brytas ner, och då 
uppstår syrebrist, som skadar 
organismerna i vattenmiljön. Det finns 
även risk att vassområdena snabbt 
breder ut sig, och att sjön övergår till att 
bli en våtmark.  

9. Ungefär hur stor yta av jorden täcks av 
hav? 

9. Drygt 70 %.  

10. Till ungefär vilket djup i havet är 
fotosyntes möjlig? 

10. Ned till maximalt 200 meters djup.  
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11. Hur varierar salthalten i haven runt 
Sverige, vid ytan och i djupled? 

11. Vid ytan: Vid Västkusten är salthalten 
något lägre än i världshaven. Salthalten 
minskar sedan gradvis in mot 
Bottenviken. 

I djupled: Nästan överallt finns ett skikt av 
mindre salt ytvatten och ett skikt av 
saltare bottenvatten. 

Koppla ihop 

12. Vad är det för skillnad i livsbetingelser 
för organismerna i en sjö och 
organismerna i rinnande vatten? 

12. Vi gör en tabell och jämför: 

 sjö rinnande 
vatten 

produ-
center 

växter- och 
djurplank-
ton 

mycket få 

organiskt 
material 
från om-
givningen 

används 
som föda 
för olika 
insekter och 
fungerar 
som lek-
områden 
för fisk och 
groddjur 

viktigt för 
föda åt 
djuren 

syrebrist kan uppstå, 
särskilt vid 
botten 

sällan, efter-
som det 
rinnande 
vattnet har 
god kontakt 
med luften 

Känslighet 
för surstö-
tar 

måttlig hög 

anpass-
ningar hos 
botten-
organis-
mer 

att klara 
låga syre-
halter 

att hålla sig 
fast, för att 
inte dras 
med av 
vattenström-
marna 

 

 

 

13. Hur har sjöar bildats, i Sverige och på 
andra håll i världen? 

13. I trakter som varit nedisade, där det 
finns flest sjöar, bildades de genom att 
isen skrapade ihop moränvallar som blev 
liggande tvärs över dalgångar, som 
naturliga fördämningar. Sjöns botten kan 
också vara extra djup genom att isen 
grävde sig ner i berggrunden i dalgången. 
I icke-nedisade trakter finns det väldigt få 
sjöar; de som finns kan vara i sprickdalar 
eller gamla vulkankratrar.   

14. Hur kan man dela in en sjö i olika 
zoner, och vad kännetecknar varje 
zon? 

14. Följande zoner: 

1. Strandzonen, som sträcker sig så 
långt ut i vattnet som ljus når 
sjöns botten. 

2. Det fria vattnet är sjöns fria 
vattenmassor, från ytan ner till 
kompensationsnivån, det vill säga 
där fotosyntesen är så svag att 
den bara nätt och jämnt 
uppväger cellandningen. 

3. Djupbottenområdet, där ljuset 
inte räcker till för fotosyntesen. 
Här lever bara djur och 
nedbrytare, inga producenter.  
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15. Hur är det med temperatur, näringstillgång och syrgashalt i en sjö på olika djup och 
under olika årstider? Rita en tabell över förhållandena. 

15. 

 Vinter  Vår  Sommar  Höst  

yttemperatur  0 ºC  omkring 5 ºC  varm, kanske 20 ºC  omkring 5 ºC  

bottentemperatur  4 ºC  omkring 5 ºC  
låg, men oftast något 
över 4 ºC  

omkring 5 ºC  

näring vid ytan  ointressant  
gott om, på 
grund av total-
cirkulation  

låg halt  

gott om, på 
grund av 
total-
cirkulation  

näring vid botten  ointressant  tillräcklig  hög halt  tillräcklig  

syrgashalt vid ytan  
låg, men 
tillräcklig  

god  hög  god  

syrgashalt vid 
botten  

låg, men 
oftast 
tillräcklig  

god  låg  god  

16. Varför är det viktigt att bevara våtmarker? 

16. Våtmarker är viktiga platser bland annat för fåglar att leta föda på och för fiskars 
reproduktion. Myrmarker är i många områden de enda kvarvarande opåverkade 
ekosystemen. Eftersom de är ett resultat av lång succession kan de användas som ett 
”naturens arkiv”. Våtmarker har också betydelse för vattenbalansen i större områden.   

17. Vilken påverkan får vattenkraften på miljön, och vad kan man göra för att minska denna 
påverkan? 

17. Påverkan: De är barriärer i vattendraget som hindrar djurs vandring. Det blir också en 
förändrad årsvariation i vattenståndet. Om för mycket mark däms upp, kan jordbruksmark, 
bostäder och renbeten påverkas. Åtgärder: Man kan bygga biopassager (”omlöp”), och 
införa restriktioner för hur mycket vattenståndet får variera (inkluderas i en vattendom).   

18. Vad har reningsverk för syfte, och hur fungerar ofta ett sådant? 

18. Syftet är att bli av med skadliga ämnen i avloppsvatten, i första hand sådana ämnen 
som orsakar syrebrist och övergödning i vatten. Avloppsvatten brukar renas i tre steg:  

 Mekanisk rening. Med galler eller centrifug tas grövre föremål bort. 

 Biologisk rening. Nedbrytarorganismer får arbeta under god syretillförsel, så att 
organiska ämnen bryts ner, och inte orsakar syrebrist på något annat håll.  

 Kemisk rening. I detta steg tillsätts olika kemikalier för att bli av med fosfor, och 
ofta utnyttjas dessutom denitrifikationsbakterier för att bli av med kväve. Annars 
skulle både kväve och fosfor kunna orsaka övergödning i det avrinningsområde där 
avloppsvattnet släpps ut. 

OBS! Konstruktionen av reningsstegen och den inbördes ordningsföljden varierar mellan 
olika avloppsreningsverk. I både biologisk och kemisk rening bildas slam, som måste tas om 
hand.  
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19. Hur uppstår försurning? 

19. Vid förbränning av fossila bränslen 
bildas svaveldioxid och efter hand 
svavelsyra (H2SO4). All förbränning vid 
hög temperatur ger kväveoxider och så 
småningom salpetersyra (HNO3). De sura 
ämnena hamnar på mark och i vatten, 
bland annat med regn, ofta långt ifrån 
utsläppskällorna.   

20. Vilka konsekvenser får försurning för 
miljön? 

20. Många djur dör av pH-sänkningen, 
direkt eller av att metalljoner, särskilt 
aluminium, löses ut och skadar djurens 
andningsorgan, gälarna. Även 
grönplankton dör och då blir vattnet 
klarare. Ett lågt pH gör också att 
humusämnen fälls ut och sjunker till 
botten.  

21. På vilka sätt kan vi motverka och 
förebygga försurningen? 

21. Det går att motverka försurningen av 
en sjö genom kalkning. Förebyggande 
åtgärder är utsläppsminskning, bland 
annat genom bränslen med låg 
svavelhalt, rökgasrening samt 
katalysatorer som omvandlar kväveoxider 
till kvävgas och syrgas (exempelvis på 
bilar).  

*22. Hur bedrivs miljöövervakning i 
sötvatten? 

22. Det finns så kallade kontrollprogram, 
vilka innebär att man med jämna 
mellanrum gör standardiserade 
mätningar av både fysikaliska, kemiska 
och biologiska förhållanden i 
vattenområden.  

23. Förklara, med tre exempel, varför 
även jordens havsmiljöer är hotade. 

23. Några exempel är 

 Överfiskning respektive valfångst.  

 Övergödning (eutrofiering) i 
kustnära områden.  

 Oljeutsläpp, både kontrollerat 
spill och stora katastrofer. 

 Nedskräpning, särskilt med 
plastmaterial.  

 Försurning av havsvattnet som 
orsakas av den ökande CO2-
halten i luften. Detta skadar 
bland annat korallrev. 

24. I anslutning till fråga 11: a) Vilka är 
orsakerna till variationen i salthalt runt 
Sveriges kust respektive i djupled? b) Hur 
påverkar detta organismerna? 

24. a) Skillnaderna i salthalt i ytvattnet: 
Stora mängder sötvatten rinner ut i 
Östersjön med floder och älvar. Sunden 
mot Nordsjön är trånga, så det är bara 
när det stormar som det kommer in 
ordentligt med saltvatten i Östersjön. Den 
högre salthalten på större djup: Det beror 
att det saltare vattnet har högre densitet 
(är ”tyngre”) än sötvattnet och att det är 
dålig omblandning mellan yt- och 
bottenvatten.  

b) Salthalten i ytvattnet: 
Saltvattenorganismer har tydliga 
utbredningsgränser inåt Östersjön. Det 
omvända gäller för sötvattensorganismer. 
Många arter lever därför långt från sin 
optimala miljö i Östersjön – de blir 
stressade. b) Nytt syrerikt bottenvatten 
kommer sällan in i Östersjön. Eftersom yt- 
och bottenvatten inte blandas om, och 
nedbrytarna är aktiva vid botten, är det 
risk för syrebrist i bottenvattnet. 

25. Hur påverkar tidvattnet organismerna 
vid havsstränder? 

25. Organismerna vid tidvattenstränder 
måste klara av vattenståndsvariationerna 
under dygnet. Det innebär bland annat 
att stillasittande organismer måste tåla 
att både torka ut och täckas av vatten, 
och att vattenlevande djur vid ebb 
antingen måste gömma sig eller förflytta 
sig ut mot djupare vatten. 
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Tänk till! 

*26. Vid miljöövervakning av sjöar och 
vattendrag undersöker man 
förekomst av olika växt- och djurarter, 
så kallade indikatororganismer. Men 
det gäller att förstå hur de fungerar. 
Om man hittar ett djur som tål lågt 
pH, varför är detta djur ändå inget 
absolut bevis för att pH har varit lågt 
den senaste tiden? 

*26. Ledtråd: Om ett djur tål pH = 4, kan 
det då överleva vid pH =7? 

*26. Djur som tål lågt pH tål förmodligen 
även något högre pH. Tecknet på att det 
har varit lågt pH är ju istället att det dels 
finns gott om det tåliga djuret, dels att 
det inte finns djur som kräver högre pH 
för att överleva. 

27. Med tanke på vad du vet om 
miljöförhållandena i Östersjön, varför 
drabbas organismerna där hårdare av 
miljögifter än vid Västkusten? 

27. Ledtråd: Hur är det med optimum för 
salthalt för många organismer? 

27. Ett skäl är att de redan från början 
lever under stress på grund av den låga 
salthalten. 

28. Innan valfångst förbjöds, fångade 
man fler valar i haven nära Antarktis 
än vid Ekvatorn? Vilken var orsaken? 

27. Ledtråd: Vad äter valar? 

28. Där kalla och varma havsströmmar 
möts, som runt Antarktis, sker 
uppvällning, vilket betyder att näringsrikt 
bottenvatten kommer upp till ytan. Då 
blir produktionen av plankton stor, och 
det gynnar bland annat de 
planktonätande valarna. Det är 
anledningen till att det finns betydligt fler 
valar där än i de varma haven kring 
Ekvatorn, som kan betraktas som ”havets 
öknar”. 

 

 

 

 

29. Hur kan det uppstå djur- och växtarter 
som är speciellt anpassade till 
Östersjön, och varför finns det så få 
sådana arter? 

29. Ledtråd: Hur kan det bildas nya arter, 
och hur lång tid kan det ta? 

29. Anpassning sker alltid genom 
evolution. Östersjöns speciella 
miljöförhållanden gör att organismer med 
egenskaper som är något annorlunda än i 
andra hav gynnas, men evolution genom 
naturligt urval tar lång tid. Östersjön har 
bara haft bräckt vatten i några tusen år, 
vilket inte är tillräckligt lång tid för att det 
skulle ha hunnit uppstå många speciella 
Östersjö-arter. Av brunalger finns det i 
alla fall en endemisk Östersjöart: 
smaltång, Fucus radicans. 

30. Gräset gultåtel (Deschampsia 
bottnica) finns bara runt stränderna 
av Bottniska viken och norra 
Östersjön, i hela världen. Vad måste 
det här gräset klara av när det gäller 
a) salthalt i vattnet b) variationer i 
vattenstånd? c) Varför är det sannolikt 
att det skulle klara sig sämre ute vid 
Norges kust mot Atlanten? d) Vad 
kallas en sådan här art som bara finns 
inom ett begränsat geografiskt 
område? 

30. Ledtråd: Vad kan vi säga om 
miljöförhållandena i den norra delen av 
Östersjön, jämfört med vid Norges kust? 

30. a) Gultåtel måste klara en salthalt på 
omkring 5 promille. b) Det är inget 
tidvatten i Östersjön, men vissa 
variationer av vattenståndet (på grund av 
lufttrycket) måste gultåteln klara. c) Vid 
Norges kust är det både tidvatten och 
hög salthalt. d) endemisk. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 14 

Träna på basfakta 

1. Vilka typer av anpassningar måste 
organismer ha för att klara av att leva 
på land? 

1. Några exempel är att de måste klara 
vattenhushållningen, att hålla sig upprätt 
(skelett och annan stödjevävnad) och att 
utnyttja respektive tåla starkt ljus. 

2. Vilka fördelar finns det med landliv? 

2. Det finns gott om ljus och alltid 
tillräckligt med syre på land. 

3. Vilka två faktorer brukar man gruppera 
jordens klimat utifrån? 

3. Man brukar gruppera klimatet utifrån 
temperaturen och nederbörden, både 
medelvärdet och variationen under året. 

4. Vilket klimat har Sverige? 

4. Sveriges klimat är 
tempererat/kalltempererat, med ganska 
varma somrar och ganska kalla vintrar.  

5. Hur ser granens utbredning ut i 
Sverige, och varför är det så? 

5. Granen växer från en bit upp mot 
fjällkedjan och söderut till mellersta 
Skåne och en bit in från södra delen av 
Västkusten. Norrut stoppas utbredningen 
av klimatet; där är sommartemperaturen 
för låg. Söderut finns för mycket 
parasiter, och konkurrensen från andra 
träd är hård. 

6. Hur går det att se, exempelvis i kanten 
av en grop eller ett dike, att jordmånen i 
området utgörs av podsol?  

6. Det går att se olika skikt/lager i 
marken: 

Lagren är uppifrån och nedåt: De 
organogena jordarterna förna (döda barr) 
och råhumus (mår), samt lagren i 
mineraljorden: Blekjord, rostjord och 
opåverkad mineraljord. 

I förnan ser man att det är löv, barr och 
pinnar, i råhumusen har nedbrytningen 
gått rätt långt, så den ser ut som ett 

svart, filtaktigt material. Vatten som 
sipprar genom råhumusen blir surt, och 
då drivs bland annat järnjoner bort från 
den översta delen av mineraljorden, så 
att det bildas blekjord. Längre ner fälls 
järnjonerna ut igen, och där bildas 
rostjord. Där nedanför har inte 
mineraljorden påverkats så påtagligt. 

7. Vad finns det för skillnader mellan 
lövskogar och barrskogar i Sverige? 

7. Några skillnader är att barrskogar är 
ganska artfattiga (särskilt när det gäller 
växter) och att träden skuggar marken på 
samma sätt hela året. I lövskogen finns 
fler växtarter, och det stora ljusinflödet 
innan trädens löv har spruckit ut gynnar 
många arter av vårblommor. 

8. Vad är syftet med jordbruk? 

8. Syftet med jordbruk är att sköta ett 
markområde så att det går att odla en 
speciell växt där och att få god 
produktion av växten. 

9. Vad ska man tänka på för att få ett 
uthålligt jordbruk? 

9. För ett hållbart jordbruk måste man se 
till att markens halt av 
mineralnäringsämnen och humusämnen 
inte ändras. Det betyder att man måste 
minimera urlakningen av 
mineralnäringsämnen och se till att 
”mullbildande” växtmaterial blir kvar på 
åkern eller förs tillbaka till den. 

10. Vad är det för skillnad mellan en 
kulturskog och en naturskog? 

10. En kulturskog sköts på så sätt att den 
producerar så mycket virke som möjligt. 
Träden avverkas när de är 60–80 år 
gamla, då tillväxten börjar avta. 

Naturskogen lämnas orörd, det vill säga 
träden får stå tills de dör eller blåser 
omkull. Naturliga nedbrytare konsumerar 
de döda träden.  

11. Hur bedrivs ett kalhyggesbruk? 

11. I tidsordning: Slutavverkning 
(kalavverkning), markberedning, 
plantering, röjning av ungskog, gallring av 
något äldre skog (ofta flera gånger) samt 
slutavverkning igen. 



 

•  

 

12. Vad ska man tänka på för att få ett 
hållbart skogsbruk? 

12. För att få ett hållbart skogsbruk ser 
man till att det finns olikåldriga träd, och 
att man bara avverkar delar av skogen – 
alltså de träd som har rätt ålder (60–80 år 
gamla). Djur, svampar och växter får leva 
kvar i skogen. Hyggesrester i form av 
grenar, barr med mera, lämnas kvar till 
nedbrytarna. 

13. Vilka trädarter dominerar i södra 
lövskogsregionen? 

13. Ek, bok, alm, ask och hassel, och 
längst i söder även avenbok. 

14. Mycket av lövskogen i södra Sverige 
har försvunnit. Vad beror det på? 

14. Lövskogens näringsrika mark har varit 
attraktiv att odla upp. Skogen har alltså 
huggits ner för att ge plats åt jordbruk.  

15. Varför klarar sig gräs bättre än träd på 
en savann? 

15. Torrtiderna med återkommande 
bränder skadar träden mer än vad de 
skadar gräsen, som snabbt kan skjuta nya 
skott från knoppar i markytan. 

16. Var på jorden finns det öknar, och 
varför finns de just där? 

16. Öknar finns vid jordens vändkretsar 
samt inne i kontinenter även något längre 
norrut. Det beror på att nederbörden är 
liten just där. 

17. Var på jorden finns 
macchiavegetation? 

17. Macchiavegetation finns i områden 
med regn på vintern och torka på 
sommaren, så kallat medelhavsklimat. 
Utöver området runt Medelhavet råder 
det här klimatet även i Kalifornien, 
mellersta Chile, sydligaste Sydafrika och 
delar av södra Australien. 

18. Varför har grässtäppen sin typiska 
vegetation?  

18. Trädväxten hindras bland annat av 
återkommande gräsbränder under de 
torra och varma somrarna.  

 

 

19. Vilken vegetationsregion i Sverige 
utgör en del av taigan? 

19. Norra barrskogsregionen. 

20. Vad finns det för problem med att 
bygga hus direkt på marken på 
tundran? 

20. Värmen från huset gör att 
permafrosten smälter, och huset kan 
drabbas av svåra sättningar. 

Koppla ihop 

21. Vilka konsekvenser får mineraljordens 
kemiska sammansättning för 
växtligheten? 

21. En del växter klarar kalk och får 
konkurrensfördelar av den berggrunden/ 
marken. På mark med bättre tillgång på 
mineralnäringsämnen finns det ofta ett 
större antal arter än på magrare mark. 

22. Vilka är förutsättningarna för att 
jordmånen podsol ska bildas, och hur går 
den bildningen till? 

22. För att podsol ska bildas ska det vara 
ganska kallt och fuktigt klimat, och 
vegetationen ska utgöras av barrskog. 
Det fuktiga klimatet gör att vatten rinner 
igenom marklagren, så att jorden lakas ur 
på olika ämnen. Barrträdens förna ger 
upphov till sura humusämnen. När 
vattnet rinner från råhumuslagret blir det 
surt, och sedan drivs metalljoner bort 
från det översta området av 
mineraljorden, så att det bildas blekjord. 
Längre ner i marken fälls bland annat 
järnjoner ut, så att det bildas rostjord. 

23. I de svenska fjällen hittar man numera 
små plantor av många trädarter på 
hög höjd, betydligt högre än den 
naturliga skogsgränsen. Vilken kan 
orsaken vara? 

23. Klimatet håller ju på att bli varmare. 
Många frön från träd sprids med vinden, 
och en del hamnar förstås också i fjällen. 
Förr var klimatet alldeles för kallt för att 
fröna skulle gro och börja växa upp till 
träd, men nu går det bra. Dock kommer 
det att dröja innan träden har vuxit sig 
stora så att trädgränsen på riktigt flyttas 
uppåt. 
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24. Vilket miljöproblem kan kopplas till 
tundran? 

24. Den globala uppvärmningen gör att 
permafrosten tinar. Då frigörs dels 
koldioxid när mikroorganismer bryter ner 
organiskt material, dels metangas som 
finns infrusen i marken. Både koldioxid 
och metangas är effektiva växthusgaser, 
så konsekvensen blir ytterligare global 
uppvärmning. 

25. Hur kan det komma sig att 
regnskogarna är så artrika? 

25. Regnskogar har ett gynnsamt klimat 
och har länge varit en stabil miljö. Många 
växtarter ger i sig förutsättningar för 
ytterligare fler arter djur. En del forskare 
menar dessutom att regnskogarna, under 
de tidsperioder då det varit istider 
närmare polerna, var uppdelade i mindre 
”öar”, där evolutionen gav upphov till 
olika livsformer, som sedan kom i kontakt 
med varandra. 

26. På vilka sätt har olika ökenlevande 
organismer anpassats till miljön? 

26. Växter: några lagrar vatten i stammen 
(som kaktusar) andra har djupa rotsystem 
(som dadelpalmen). Ytterligare andra är 
kortlivade från frö till nya frön, och börjar 
snabbt i samband med de sällsynta 
regnen. Djur: de klarar sig med lite vatten 
tack vare starkt koncentrerad urin. De 
lever i hålor på dagen och är aktiva på 
natten.  

Tänk till 

27. Med visst fog kan man säga ”utan 
svampar, ingen skog”. Varför? 

27. Ledtråd: Vilka levnadssätt kan 
svampar ha? 

27. Många svampar lever ihop med träd 
och utbildar mykorrhiza. Svamparna som 
är nedbrytare bidrar också till att 
mineralnäringsämnen frigörs från 
gammalt växtmaterial och kan utnyttjas 
igen av växande träd. 

28. Fram till mitten av 1800-talet stod det 
i handböcker i trädgårdsskötsel att 
man borde bekämpa daggmaskar. 
Bland andra Charles Darwin visade att 

ett sådant råd till en trädgårdsmästare 
är katastrofalt. Varför? 

28. Ledtråd: Vilken betydelse har 
daggmaskar till exempel i podsol 
respektive brunjord, och hur påverkar det 
hur de olika jordmånerna fungerar? 

28. Daggmaskar blandar in mullbildande 
material i jorden och hjälper genom sin 
ämnesomsättning till att frigöra 
mineralnäringsämnen för nya växter. 
Dessutom gör de jorden mer lucker, alltså 
mindre hårt packad, så att växternas 
rötter kan andas. 

29. Hur kan man tänka sig att arealen av 
kalfjäll blir i framtiden i Sverige, och 
varför? 

29. Ledtråd: Vad i klimatet är det som gör 
att det inte växer träd högt upp på 
fjällen? 

29. Arealen kommer att minska. Med 
varmare klimat så kan träden växa på 
högre höjd i fjällen, och definitionen på 
”kalfjäll” är ju just att klimatet är för kallt 
för att träd ska kunna växa där. 

30. I Sverige och Norge är det av alla 
trädarter oftast björk som växer högst 
upp mot kalfjället. I Alperna är det 
istället oftast gran och lärkträd, och i 
västra delarna av Pyrenéerna, på 
gränsen mellan Frankrike och Spanien, 
är det bok som växer högst. Vilka 
förklaringar till dessa skillnader är 
rimliga? 

30. Ledtråd: Det kan ju vara flera orsaker, 
som inte utesluter varandra. Tänk på 
olika biom samt det bio-geografiska 
argumentet för att det har skett en 
evolution. 

30. Det kan förstås vara så att alla 
trädarter inte har lyckats sprida sig till alla 
bergsområden i Europa. Dessutom är det 
troligt att klimatet inte är exakt likadant i 
alla bergsområden, och att då olika arter 
träd gynnas i konkurrensen. 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 15 

Träna på basfakta 

1. Hur har människors olika aktiviteter 
påverkat stadsluften från 1800-talet 
fram till idag? 

1. Tidigare eldades mycket kol och ved för 
husuppvärmning. Nu orsakar trafiken 
störst problem, i form av avgaser från 
motorerna och partiklar från däck och 
bromsar. 

2. Hur kan vi människor påverkas av dålig 
stadsluft? 

2. Vi kan drabbas av inflammation i 
luftvägarna, ökad infektionskänslighet, 
allergiska reaktioner samt hjärt- och 
kärlsjukdomar. 

3. Vilka indikatororganismer visar att 
stadsluften i en del avseenden har 
blivit bättre under de senaste 20–30 
åren? 

3. På många håll finns det återigen lavar 
inne i städernas centrala delar. 

4. Nämn två kvarvarande hälsofarliga 
föroreningar i stadsluft, och beskriv 
kort vad man kan göra åt problemet. 

4. Partiklar: Regler för tillåten biltrafik, 
lokala förbud mot dubbdäck.  

Marknära ozon: Större krav på rening av 
avgaser från bilar, och liknande åtgärder 
mot andra utsläpp av organiska ämnen 
och kväveoxider. 

5. Hur skulle organismer kunna skadas 
om ozonskiktet försvann? 

5. Ultraviolett strålning kan då tränga ner 
till jordytan och bland annat skada DNA. 

6. Vad har gjorts för att lösa problemet 
med ett uttunnat ozonskikt? 

6. Internationella överenskommelser om 
att stoppa användningen av CFC-
föreningar. 

 

 

 

7. Hur kan det komma sig att 
växthuseffekten både är livsviktig och 
ett problem för jorden och oss 
människor? 

7. Utan växthuseffekt skulle jordens 

medeltemperatur vara cirka –18 °C, mot 

nu ungefär + 15 °C. Men en ökad 
växthuseffekt ökar medeltemperaturen, 
med risk för stora förändringar i miljön. 

8. Vad är det för skillnad mellan 
”växthuseffekten” och den ”förstärkta 
växthuseffekten”? 

8. Växthuseffekten i sig har alltså 
naturliga orsaker, medan den förstärkta 
växthuseffekten innebär att atmosfären 
blir ännu ”effektivare” än tidigare på att 
bromsa värmeutstrålningen från jorden. 

9. Vilken är den viktigaste orsaken till den 
förstärkta växthuseffekten? 

9. Ökade utsläpp av koldioxid, från 
förbränning av fossila bränslen. 

10. Vad görs och vad kan göras för att 
komma till rätta med den förstärkta 
växthuseffekten? 

10. Det måste införas begränsningar av 
utsläpp av koldioxid från förbränning av 
fossila bränslen, genom internationella 
överenskommelser. Det måste satsas på 
alternativa drivmedel som inte bygger på 
förbränning. 

11. Nämn fem saker som krävs för att ett 
ämne ska räknas som ett allvarligt 
miljögift. 

11. För att ett ämne ska räknas som ett 
miljögift gäller bland annat att det: 

 är giftigt (toxiskt), 

 är kemiskt stabilt (persistent) 

 sprids i miljön, 

 tas upp av levande organismer, så 
att halten i cellerna blir betydligt 
högre än i den omgivande miljön, 

 koncentreras uppåt i 
näringspyramiden. 
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12. På vilka sätt kan farliga ämnen 
komma ut i naturen? 

12. Genom avsiktlig användning, som 
bekämpningsmedel och annan förbruk-
ande användning (exempelvis i hygien-
produkter), spridning vid skrotning och 
avfallshantering, samt oavsiktligt bildade 
biprodukter. 

13. Miljögifter hör främst till två 
huvudgrupper av kemiska ämnen. 
Vilka? 

13. Grundämnen, ofta metaller, samt 
stabila organiska ämnen. 

Koppla ihop 

14. Förklara varför det måste komma 
nästan exakt lika mycket solenergi till 
jorden varje dag, som det försvinner 
energi från jorden ut i rymden. 

14. Annars skulle jorden snabbt bli 
mycket varmare eller kallare. 

15. Svaveldioxid i hög koncentration i 
luften ger obehag och skador på oss 
människor. I stora industrier ”löste” 
man redan för 150 år sedan det 
problemet, genom att bygga höga 
skor-stenar, så att svaveldioxiden 
späddes ut i luftlager högt ovanför oss 
människor. Vilket miljöproblem 
drabbade då i stället efter hand stora 
områden, bland annat i nordvästra 
Europa? 

15. Försurning av mark och sötvatten. 

16. Varför ska man vara försiktig med att 
sprida ”nya” ämnen i naturen? 

16. Deras långsiktiga effekter är okända. 

17. Insektsmedlet DDT förbjöds i många 
länder redan i början av 1970-talet, 
och även om det fortfarande används 
på sina håll i världen, så är förstås 
utsläppen nu mycket mindre än före 
1970. Men fortfarande hittar man 
spår av DDT och olika nedbrytnings-
produkter i stort sett i alla människor. 
Det här visar en typisk egenskap hos 
organiska miljögifter – vilken? 

17. Stabiliteten – att det inte är lätt att 
förstöra och bryta ner bland annat DDT. 

18. Varför kan det vara farligt att äta fisk 
med mycket kvicksilver i sig, även om 
inte fiskarna själva verkar må dåligt av 
kvicksilvret? 

18. Eftersom kvicksilver, i likhet med 
många andra gifter, anrikas uppåt i 
näringspyramiden. Människan som äter 
fisk befinner sig ju ovanför fisken i 
näringspyramiden. 

19. Varför har vi nu i våra dagar en mer 
svårhanterlig blandning av skadliga 
ämnen i miljön än vad som var fallet 
när Rachel Carson kom med sin bok 
”Tyst Vår” i början av 1960-talet? 

19. Vi använder betydligt fler typer av 
kemikalier nu, i många olika blandningar, 
än för 50–60 år sedan. Alla de här 
ämnena kan förstärka varandras 
giftverkningar. 

Tänk till! 

20. Vilka anledningar kan du tänka dig till 
att en del människor förnekar 
problemen med förstärkt 
växthuseffekt, att de är 
”faktaresistenta”? 

20. Ledtråd: Hur kan vi påverkas av att vi 
är bekväma eller vill fortsätta leva som 
förut? 

20. Om man skulle ta till sig vad som 
verkligen händer, och vilket ansvar var 
och en av oss har för att lösa problemet, 
så skulle det innebära stora personliga 
uppoffringar. Då är det bättre, tycker 
några, att tänka sig att det här absolut 
inte kan vara sant! 

21. När det gäller skogarna i Sverige 
pågår det hela tiden en debatt om hur 
stor skogsareal som bör skyddas, 
respektive hur mycket mark som 
behövs för skogsbruk. Men tänk på 
följande: 

 Orörda skogar borde kunna 
utgöra genbanker även för 
brukade skogar. 

 Ur miljösynpunkt kan det vara 
bättre att utnyttja trä och 
träprodukter än plast mm som 
framställs ur olja. 
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Hur kan de här argumenten göra att 
naturvårdare och personer i ledning 
för skogsbolag borde kunna 
samarbeta? 

21: Ledtråd: Även företrädare för 
skogsindustrier måste ju se till att 
skogarna kan leva vidare även på lång 
sikt, om de ska kunna fortsätta driva sina 
industrier. 

21. Förslag: Konsekvenserna bör vara att 
vi måste ha kvar ganska stora arealer 
orörda skogar, som kan fungera som 
genbanker både för förädling av 
skogsträden, och för spontan invandring 
av viktiga arter när en skog har avverkats. 
Dessutom måste naturvårdarna tillåta att 
vi använder trä som material, för 
alternativen är ofta mer miljöskadliga. 

22. I debatten om vargens vara eller inte 
vara i den svenska naturen dyker det 
upp många argument. Hur ska vi 
bedöma ”tyngden” i följande 
påståenden: 

 Vargar dödar så många älgar att 
det inte blir några kvar åt 
jägarna. 

 Det är bra att det blir färre älgar 
tack vare vargarna, för då blir det 
mindre skador på ungskog. 

 Det vore sorgligt om vargen dog 
ut i Sverige, för den är en del av 
vår natur. 

 Vargar gör det nästan omöjligt 
att bedriva fårskötsel i stora delar 
av Sverige. 

 Vargar bör inte få finnas i 

områden där det bedrivs 

renskötsel. 

 Det borde gå att få människor att 
acceptera vargen om man tillåter 
reglerad jakt på samma sätt som 
man tillåter jakt på björn. 

22. Ledtråd: Anser du/vi att det är viktigt 
att kunna föda upp får respektive jaga 
älgar, eller är det viktigare att bevara ett 
djur som vargen, även om det ibland 
innebär problem? 

22. Förslag: Flera av argumenten berör 
människors förhållningssätt till naturen, 
och vad vi vill göra i naturen. Dit hör 
argumentet att det inte blir kvar älgar till 
jägarna, liksom att det kan vara 
”spännande” att kunna jaga varg, och 
även argumentet att vargar ska få finnas 
för att de är en del av vår natur. Även om 
det går att tjäna ekonomiskt på både 
vargjakt-turism och på att turister bara 
tittar på och fotograferar vargar, så 
bygger alltså de här argumenten mest på 
olika etiska överväganden och vad som är 
bra för människors välbefinnande. 
Argumenten om skador på ungskog, 
fårskötsel och renskötsel rör mer hur vi 
människor utnyttjar landskapet 
ekonomiskt. Frågan om möjligheter till 
renskötsel berör dessutom samernas 
traditionella livsstil. Går det att säkra 
människors ekonomiska trygghet på 
andra sätt, om vi vill behålla vargarna? Är 
det viktigt att människor får fortsätta att 
arbeta med precis det de alltid har gjort, 
även om de får pengar på annat sätt? 
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Uppgifter med svar 

till kapitel 16 

Träna på basfakta 

1. På vilka tre sätt måste ett framtida 
samhälle vara hållbart för att vi ska nå 
en hållbar utveckling? 

1. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

2. På vilket sätt kan man jämföra hur olika 
människor/länder använder jordens 
resurser? 

2. Med det ekologiska fotavtrycket kan 
man visa det markområde, del av 
jordklotet, en person behöver för att få 
alla resurser hen använder för att leva. 

3. Varför kan man gruppera naturresurser 
som förråd, fonder respektive flöden? 

3. Förråd: naturresursen bildas inte på 
nytt inom rimlig tid, så vi kan alltså göra 
slut på den; Fonder: Naturresursen 
nybildas hela tiden, om vi inte förstör 
förutsättningarna; Flöden: naturresursen 
finns alltid, och kan alltså inte förstöras. 

4. Vad menas med livscykelanalys, och 
vad kan en jämförande livscykelanalys 
ge för information? 

4. En livscykelanalys är en översikt av den 
totala miljöpåverkan från en vara eller 
tjänst. Det går ofta att jämföra olika sätt 
att producera samma vara eller tjänst, så 
man kan välja den minst miljöbelastande 
metoden. 

5. Vilken är grundtanken bakom både 
FN:s Agenda 2030 och Sveriges 
nationella miljömål? 

5. Grundtanken är att på ett positivt sätt 
arbeta för att uppnå ett hållbart 
samhälle. 

6. Hur kan staten (riksdag och regering) 
tvinga respektive stimulera 
medborgarna att arbeta för ett 
hållbart samhälle? 

6. Genom lagstiftning, ekonomiska 
styrmedel och information. 

 

 

7. Vilken roll spelar miljöbalken i svensk 
lagstiftning?  

7. Miljöbalken är en samling av lika lagar 
om hur vi ska hantera miljöfrågor. 

8. Hur kan företag och institutioner verka 
för större hållbarhet och dessutom 
visa upp att de gör det? 

8. Genom att införa goda rutiner och 
styra upp dem – ett miljöledningssystem, 
samt låta en utomstående bedömare 
intyga att arbetet sköts på rätt sätt – 
miljöcertifiering. 

9. Hur kan vi enskilda individer verka för 
ett hållbart samhälle? Hur kan vi få 
information om att det vi gör är steg i 
rätt riktning? 

9. Vi kan tänka över vilka val vi gör när 
det gäller livsstil och konsumtion. 
Information kan vi få via media och 
genom miljömärkning av varor och 
tjänster. 

Koppla ihop 

10. På eftersommaren, i augusti, kommer 
den dag när mänskligheten har gjort 
slut på de resurser som borde ha räckt 
hela året, enligt många bedömare. 
Hur kan man påstå det? 

10. Många bedömare menar att vi totalt 
sett, varje år, förbrukar betydligt mer 
resurser än vad som är långsiktigt 
hållbart. 

11. Beskriv tre tekniska förbättringar som 
har gjorts på bilar, och vad dessa 
förbättringar har fått för positiva 
effekter på miljön.  

11. Katalysator för avgaserna ger mindre 
utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid och 
kolväten. Bly i bensin har förbjudits. 

Med bio-drivmedel blir det inga 
nettoutsläpp av koldioxid. 

Elbilar ger inga avgaser alls (men då gäller 
det att elen produceras utan avgaser, 
alltså exempelvis i vindkraftverk eller 
vattenkraftverk, och inte i kolkraftverk.). 
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*12. Varför säger en livscykelanalys om 
bilars drivmedel inte allt om hur vårt 
trafiksystem bör vara utformat? 

*12. En livscykelanalys för drivmedlen 
förutsätter ändå att vi ska fortsätta att 
åka bil i ungefär samma utsträckning som 
hittills. Men dels förbrukas en hel del 
naturresurser när bilar tillverkas, dels 
kräver vägar och parkeringsplatser stora 
markområden, som skulle kunna 
användas till något annat. 

13. Varför har det kommit en del kritik, 
både från den politiska världen och 
från miljösakkunniga, mot hur 
miljömålen har varit utformade? 

13. De har fått kritik för att vara alltför 
allmänt hållna, för svåra att ”bryta ner” 
till arbeten som går att genomföra och 
inte samordnade med annat som sker i 
samhället. 

14. Vilka är fördelarna respektive 
nackdelarna med tvingande lagar?  

14. Fördelar med tvingande lagar: De 
gäller för alla, ingen kommer undan. 
Nackdelar med tvingande lagar: Det tar 
lång tid att stifta nya lagar och det är 
svårt att veta hur väl en lag fungerar 
innan den har prövats i domstol. 

15. Vilka är i stället fördelarna respektive 
nackdelarna med ekonomiska 
styrmedel? 

15. Alla stimuleras till att tjäna ekono-
miskt på att bete sig på ett miljövänligt 
och resurssnålt sätt. Det kräver dock 
tydliga regler, exempelvis för vad som 
menas med ”miljöbil”. Men det finns 
alltid de som försöker hitta kryphål i 
bestämmelserna, eller fuska. 

Tänk till! 

16. I texten nämns en hel del om att det 
inte är helt problemfritt att försöka 
genomföra de svenska miljömålen. 
Varför är det ändå bra att arbetet 
pågår? Hade det kunnat göras på 
något bättre sätt? 

 

 

16. Ledtråd: De flesta av oss inser väl 
ändå att saker måste göras beträffande 
miljön. I vilken ände ska man börja? 

16. Förslag: Att uppnå en del 
förbättringar av miljösituationen är 
givetvis bättre än inga förbättringar alls, 
även om det inte har gått att genomföra 
miljömålet fullständigt. Om det hade gått 
att göra på ett bättre sätt är svårt att 
svara på – då kanske vi hade behövt 
tuffare regler för hur snabbt det går att 
genomföra olika beslut, och det hade 
kanske varit svårt att få 
medborgare/politiker att acceptera! 

17. Det borde vara svårt att hitta 
personer (debattörer osv.) som anser 
att samhället inte skulle behöva vara 
hållbart på längre sikt. Vilka kan 
anledningarna vara till att det på 
många håll ändå går trögt med 
arbetet för hållbarhet, och att 
mänskligheten totalt sett 
överkonsumerar jordens resurser? 

17. Ledtråd: Kan det handla om hotet 
mot den personliga bekvämligheten? 

17. Förslag: Många kan anse att det finns 
mer akuta problem som måste lösas 
först. Dessutom tänker man så, att om 
var och en bara använder en liten aning 
mer än vad som är långsiktigt rimligt av 
våra gemensamma resurser, så känns det 
inte som en moraliskt dålig handling, 
även om våra beteenden sammantaget 
medför stora problem. 


