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Här är uppgifterna i boken och svaren till dem. Uppgiftskategorin 
DISKUTERA har dock i allmänhet inget svar. 
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Träna på basfakta 

1. Du har sett ett fenomen som du undrar 
över, och ställer dig frågan ”Hur 
fungerar det?” Hur gör du för att få 
veta mer? 

1. Försöker formulera en hypotes om hur 
det hela fungerar, och försöker sedan 
testa hypotesen. 

2. Vilka två metoder använder man för att 
testa en hypotes, och vad går 
metoderna ut på? 

2.A) Experiment: att man ordnar med en 
viss behandling för att se resultat jämfört 
med en kontroll, för att testa en hypotes. 
Om resultatet visar att t.ex. de 
organismer som utsattes för experiment-
behandlingen skiljer sig från kontrollen, 
så verkar det som hypotesen stämmer, 
den kan godtas. Om man inte får det 
resultat man hoppades på så måste man 
förkasta hypotesen. 

B) Kontrollerad observation: Om det inte 
går att göra experiment, måste man först 
tänka ut hur organismer borde fungera i 
naturen enligt hypotesen, och sedan gå 
ut och se efter om det är så. Det räcker 
inte med att ”gå ut och titta” 
slumpmässigt! 

3. Varför måste man ha en kontroll när 
man utför experiment? 

3. Annars vet man ju inte om den 
manipulation experimentet medför 
verkligen gör någon skillnad mot 
”normalfallet”. 

4. Vilken är den viktiga skillnaden mellan 
modell och teori? 

4. En modell kan visa en del om hur saker 
hänger ihop, och dessutom för att 
förutsäga vad som kan hända t.ex. i olika 
sjukdomsbehandlingar, utan att man 
känner till allt om varför saker ”hänger 
ihop”. En teori är i stället ett försök att 
beskriva alla tänkbara sammanhang så 
bra som det just nu är möjligt. 

 

5. Vad gör att forskare a) blir mer och 
mer övertygade om att en teori 
stämmer b) kommer fram till 
slutsatsen att teorin är felaktig? 

5.a) Fler och fler tester visar att teorin 
stämmer, men… b) Man hittar en viktig 
sak som absolut inte stämmer med 
teorin. 

6. Stora, intressanta upptäckter inom 
fysiologi (alltså hur de levande 
varelserna fungerar) belönas då och 
då med ett Nobelpris. Ibland har det 
tyvärr visat sig att upptäckterna inte 
var så fantastiska som många trodde 
först. Vad krävs alltså av 
Nobelpriskommittén för fysiologi eller 
medicin, innan de delar ut priset? 

6. De måste tillämpa kritiskt tänkande, 
dvs. att de verkligen värderar hur 
väsentlig den här upptäckten var, och om 
andra forskare har fått liknande resultat. 

7. Pelle säger att han läst i en 
kvällstidning att kinesiska forskare har 
visat att man kan bota lungcancer 
med magnecyl. Kompisen Amira 
undrar vilka forskare det är, och om 
det går att läsa mer om det någon 
annan stans än i kvällstidningen. Innan 
hon får veta mer tror hon inte på vad 
Pelle säger. Vad tillämpar då Amira? 

7. Källkritik. 

Koppla ihop 

8. När man mäter fotosyntesen hos 
växter ser man att den går snabbare 
med ökad halt koldioxid i luften, upp 
till en viss gräns. Om vi då har en viss 
halt koldioxid i luften kring en växt går 
det alltså att förutsäga hur pass 
intensiv fotosyntesen borde vara. 
Varför använder vi oss då av en 
modell för fotosyntesen, och inte en 
teori? 

8. Vi vet sambandet mellan koldioxidhalt 
och fotosyntes, och att detta samband 
går att visa som en matematisk ekvation 
eller en graf, men vi vet inte riktigt varför 
det fungerar på det här viset. 
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9. På 1960-talet utredde forskarna den 
genetiska koden, alltså vilka ”ord” av 
tre kvävebaser i mRNA som motsvarar 
en viss aminosyra i ett protein. Enligt 
teorin för hur detta fungerar så är den 
genetiska koden (med några 
betydelselösa undantag) samma i alla 
levande varelser. Varför kan vi vara 
säkra på det, trots att vi inte har kollat 
alla individer? 

9. Vi har inte hittat något som säger emot 
den teorin! 

10. Varför var upptäckterna av 
människans blodgruppssystem så 
viktiga? Varför är det typiskt att man 
upptäcker ”en sak i taget”? 

10. Utan kunskap om blodgrupper törs 
man inte rädda liv genom blodtrans-
fusion. Man upptäcker först det som 
märks tydligast, sedan finner man ofta 
fenomen som gör saken mer komp-
licerad. 

11. Vad är det som gör att vi kan anse att 
teorin om människans och andra 
däggdjurs blodomlopp är sann? 

11. Vi har inte hittat någon individ där det 
inte fungerar enligt teorin. 

12. Idag vet vi att blodet cirkulerar runt i 
kroppen hur många gånger som helst. 
Den äldre uppfattningen var att 
blodet ständigt nybildades respektive 
förbrukades. Motivera varför de här 
två åsikterna visar på två olika 
paradigm. 

12. Personer med den ena respektive den 
andra åsikten kan inte förstå varandra när 
de diskuterar orsaker till och behandling 
av olika sjukdomar. 

13. Man använder ofta olika statistiska 
metoder för att få ordning på sina 
mätdata. Varför bör man uttrycka sig 
som att ”det är mindre än 5 % 
sannolikhet att skillnaden mellan två 

behandlingar beror på slumpen”? 

13. Man är ju ändå inte absolut säker. Om 
det är 5 % sannolikhet att en skillnad 
beror på slumpen så kommer vi ju rent 
slumpmässigt att få en skillnad i vart 
tjugonde experiment! 

14*. Vad menas med positiv respektive 
negativ korrelation mellan 
mätvärden? 

14. Positiv korrelation: Två serier 
mätvärden ökar både på ett tydligt sätt. 
Negativ: När en serie mätvärden ökar 
minskar den andra på ett tydligt sätt. 

15. Precis som inom många andra delar 
av samhället hamnar forskare ibland i 
etiska dilemman. Varför kan man tala 
om etiska problem både när man 
väljer forskningsområde, när 
forskningen bedrivs, och när 
resultaten används? 

15. Val av forskningsområden: Kommer 
detta mänskligheten till nytta, eller löser 
man ”lyxproblem”? 

Hur arbetet bedrivs: Djurförsök eller, 
ännu värre, försök på människor jämfört 
med vävnadsodling osv.? 

Hur resultaten används: För många 
människor eller exempelvis för dem som 
har råd med ”lyxsjukvård”. För sjukvård, 
livsmedelsproduktion etc. eller för 
militära ändamål? 

16. Varför är forskarna i sitt arbete alltid 
beroende av vad som sker i samhället 
som de lever i? 

16. Vad som forskas om beror bland 
annat på forskarnas uppfostran och 
utbildning, möjligheterna att få resurser 
till löner och utrustning, och på vad 
samhället (näringsliv, politik osv.) vill ha 
ut av forskningen. 
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17. Utnyttja nedanstående tabell för att svara på några frågor om Människans närings- och 
energibehov i olika åldrar. Medelvärden! 

Ålder Kropps-
vikt kg 

Kropps-
vikt kg 

Energi-
behov 
MJ/dag 

Energibe-
hov 
MJ/dag 

Proteinbehov 
g/dag 

Proteinbehov 
g/dag 

Behov 
av 
niacin 
mg/dag 

Behov 
av 
niacin 
mg/dag 

år män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

< 1 8 8 3,4 3,2 14 14 6 6 

1 - 3 13 13 5,2 4,9 16 16 9 9 

4 - 6 20 20 7,2 6,5 24 24 12 12 

7 - 
10 

28 28 8,2 7,3 28 28 13 13 

11 - 
14 

45 46 9,3 7,7 45 46 17 15 

15 - 
18 

66 55 11,5 8,8 59 44 20 15 

19 - 
50 

79 63 10,6 8,1 63 50 19 15 

>50 77 65 9,5 7,7 63 50 15 13 

Inom vilken åldersklass 

a) väger flickor i medeltal mer än pojkar? 

b) har pojkar/män störst energibehov 
jämfört med flickor/kvinnor? 

c) har pojkar/män och flickor/kvinnor 
samma proteinbehov? 

d) har pojkar/män störst behov av niacin, 
och hur ställer sig det i förhållande till 
kvinnor/flickor? 

Tänk till! 

18. Varför måste vi använda vår kunskap, 
även om vi vet att den inte är 
fullständig? 

18. Både inom sjukvård, jordbruk och 
liknande måste man ”göra något”. Vi kan 
inte låta sjuka dö eller människor svälta 
ihjäl för att vi inte vet absolut allt – vilket 
vi f.ö. aldrig kommer att göra. 

19. Varför kan man hamna i etiska 
överväganden om när man forskar 
inom jord- och skogsbruk? 

19. Skadar ökad produktion den 
omgivande miljön, kommer resultaten 
fattiga bönder tillgodo, eller gynnas bara 
storföretag inom livsmedel och skog? 

 

 

 

 

20. Vad är det för skillnad mellan den just 
nu mest avancerade modellen för att 
beskriva ett fenomen och en enklare 
förklaring som man måste ta till i 
undervisningen i skolan? 

20.”Skolmodellen” innebär ofta ganska 
långtgående förenklingar, och kanske inte 
omfattar allt som är vetenskapens 
nuvarande ståndpunkt. 

21. Ibland har man turen att man från en 
frågeställning kan formulera flera 
olika hypoteser som går att testa. 
Varför är det bättre än att bara jobba 
med en enda hypotes? 

21. De olika hypotestestningarna kräver 
förmodligen helt olika typer av apparater 
osv. och risken att man drar samma 
felaktiga slutsats ur två helt olika 
experiment är mindre än om man bara 
upprepar ett och samma experiment 
många gånger. Ifall man bara får resultat 
som styrker den ena hypotesen får man 
dessutom tänka till lite mer… 
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22. Försök att hitta ett exempel på att 
även om ett nytt paradigm ger bättre 
förklaringar till olika fenomen, så ger 
det nya paradigmet inte alltid 
heltäckande förklaringar till sådant 
som verkade kunna förklaras enligt 
det gamla, nu övergivna, paradigmet. 

22. Idén om ”kroppsvätskor” innefattade 
även att olika personer är olika ”kemiskt” 
och kan svara olika på en viss behandling, 
något som man börjar diskutera mer igen 
i våra dagar.  

23. Tabellen visar antalet olika 
bakteriestammar av olika arter som 
har isolerats från ett vattenprov.  

bakterie antal stammar 
som har isolerats 

Escherichia coli 37 

Aeromonas 
hydrophila 

8 

Klebsiella spp. 13 

Salmonella 
enterica 

2 

Enterococcus spp. 25 

Gör ett cirkeldiagram över dessa data 
med hjälp av Excel. 

23. Antal isolerade bakteriestammar: 

 

 

 

 

 

 

 

24. Tabellen visar den procentuella 
fördelningen av olika typer av vita 
blodkroppar i vårt blod. (Om du är 
intresserad av vad de olika vita 
blodkropparna har för funktion får du 
gå till kapitel 20, s. 260.) Presentera 
det här datamaterialet både som 
stapeldiagram och cirkeldiagram. 
Cirkeldiagrammet kan du göra med 
hjälp av Excel. 

typ procent 

neutrofila 60 

eosinofila 4 

basofila 1 

monocyter 7 

lymfocyter 28 

totalt 100 

24. Du kan göra både stapeldiagrammet 
och cirkeldiagrammet med hjälp av Excel. 
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Träna på basfakta 

1. Vilka grundenheter bygger upp det 
mesta av proteinerna, och vad är 
speciellt med dem?  

1. Aminosyror, fungerar både som syra 
och bas. 20 st olika. 

2. Många av oss äter kött, för att för att 
kroppen ska kunna bilda proteiner. 
Men kan kroppen bilda proteiner från 
annan mat vi äter? 

2. Det viktiga är att det finns protein – 
men det finns det, mer eller mindre, i allt 
biologiskt material, exempelvis olika frön 
eller ägg. 

3. Hur är stärkelse, glykogen respektive 
cellulosa uppbyggda och vad används 
de till i levande organismer? 

3. Alla är uppbyggda av glukosenheter i 
långa kedjor. Stärkelse och glykogen har 
samma typ av bindning mellan 
glukosenheterna, kan bl.a. brytas ner i vår 
tarmkanal. Cellulosa har annan bindning, 
bl.a. människans tarm kan inte bryta ner 
den. Stärkelse är energireserv hos växter, 
glykogen hos djur (bl.a. i levern och i 
muskler), cellulosa bygger upp växternas 
cellväggar. 

4. Laktos bildas av en del djur för ett 
speciellt ändamål. Vilket? 

4. I däggdjurens mjölk, mjölksocker, 
energikälla för däggdjurens ungar (även 
nyfödda människobarn). 

5. Vilka funktioner har lipider i levande 
celler? 

5. Fetter – främst energireserver; 
Fosfolipider – cellmembran (även 
membran i organeller); 
Steroider – kolesterol (viktigt för 
membranernas konsistens), olika 
hormoner; 
Karotenoider – skyddar klorofyll i blad, 
fungerar när våra ögon uppfattar ljus. 

 

 

 

6. Djur som sover vintersömn (till 
exempel björn, grävling, igelkott och 
hasselmus) äter sig först ordentligt 
feta på hösten. Vilken är meningen 
med detta? 

6. Fett används som energireserv – 
djuren äter ju inget när de sover. 

7. Vilka mindre molekyler ingår i både 
RNA och energibäraren ATP? 

7. Nukleotider, som i sin tur består av en 
kvävebas, sockret ribos och fosfat. I ATP 
utgörs kvävebasen av adenin. 

8. En del kvävebaser till viktiga 
nukleotider i cellerna måste vi få i oss 
varje dag, i små mängder. Vilken 
grupp av ämnen i maten räknas de här 
kvävebaserna till? 

8. Vitaminer. 

Koppla ihop 

9. Ämnesklassen lipider kan definieras 
genom hur de fungerar ”tekniskt”. Hur 
då? 

9. De är lösliga i bensin (kolväten) och 
liknande lösningsmedel, inte i vatten. 

10. Vilka lipider i blad bryts ner respektive 
blir kvar, när träd får höstfärger? 

10. Klorofyll bryts ner, karotenoiderna 
blir kvar. 

11. Varför räknas steroiderna till 
lipiderna, trots att deras 
strukturformel är helt annorlunda än 
en fettsyras? 

11. Ändå kolväten, lösliga i bensin och 
liknande vätskor. 

12. Varför äter vi människor upp 
potatisplantors och vetekorns 
energireserver? 

De innehåller stärkelse, som egentligen är 
energireserv/kolhydratreserv i många 
växter, men också bland de viktigaste 
källorna till kolhydrater i vår mat. 
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Tänk till! 

13. Hur kan proteiner ha så varierande 
egenskaper? 

13. Ordningen på aminosyror kan variera 
hur mycket som helst, och då veckar sig 
proteinkedjan olika – molekyler med olika 
form kan ha olika funktion. 

14. Varför kan bensin förstöra 
cellmembran? 

14. Cellmembranen består av lipider 
(fosfolipider), och definitionen på lipider 
är just att det går att lösa upp dem med 
bland annat bensin. 

15. Varför talar man om ”omega-3” i 
reklam för smörgåsmargarin? 

15. Fetter som innehåller fettsyror med 
dubbelbindning i position 3 från bortre 
änden räknat från karboxylgruppen anses 
hälsosamma att äta. 

16. Varför finns det DNA i all mat, inte 
bara i mat gjord på genmodifierade 
växter? 

16. DNA finns ju i alla levande celler, 
alltså även i råvarorna till all vår mat. (Det 
finns enzymer i tarmen även för att bryta 
ner DNA till enskilda nukleotider). 

17. Vårt vanliga strösocker, alltså 
rörsocker, utvinns bland annat från 
sockerrör, som är ett gräs, och från 
sockerbetor, som är släkt med 
rödbetor och spenat. Kan man av det 
dra slutsatser om hur vanligt detta 
rörsocker är i växtriket? 

17. Borde vara mycket vanligt – genom 
att det finns i helt obesläktade växter, så 
finns det säkert i många andra typer av 
växter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Ofta används uttrycket ”utan celler 
inget liv”. Varför är det så? 

1. Det vi kallar liv kräver speciella 
enzymreaktioner i en bestämd kemisk 
miljö. Utan instruktioner i cellkärnans 
DNA och cellens maskineri med 
ribosomer kan inte enzymerna tillverkas, 
och utan cellens kontrollerade miljö kan 
inte enzymerna fungera som de ska. 

2. Vilka eukaryoter har cellvägg? Det 
räcker med två exempel. 

2. Nämn i första hand växter och 
svampar. (Många alger har också 
cellvägg). 

3. Det finns två sorters endoplasmatiskt 
nätverk. Vilken är skillnaden mellan 
dem? 

3. På det ”sträva” sitter ribosomer, men 
inte på det ”släta”. 

4. Rita upp ett cellmembran, med 
åtminstone de två viktigaste typerna 
av molekyler. 

4. Ha med ett dubbellager av fosfolipider, 
med fettsyrasvansarna riktade inåt, och 
proteiner ”här och där”. 

5. Vad har kärnmembranet och 
Golgiapparaten gemensamt? 

5. De är två delar av 
endomembransystemet i cellen. 

6. Cellmembranet har fler funktioner än 
att bara vara ”fodral” till cellen. Det 
räcker med att du nämner två olika. 

6. Antigena egenskaper, fäste i 
extracellulär matrix, ta emot signaler med 
hjälp av receptorer. 

7. Förklara varför cellen behöver 
lysosomer, även om deras verksamhet 
ibland leder till att celler dör. 

7. Har till uppgift att bl.a. bryta ner 
skadade organeller, men är även 
verksamma i samband med 
programmerad celldöd. 
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8. Varför behövs cellskelettet både vid 
celldelning, muskelrörelser och för att 
våra hårstrån ska bli normala? 

8. Celldelning – mikrotubuli ordnar upp 
och drar isär kromosomerna. 
Muskelrörelser – aktin är verksamt 
(mikrofilament). Hårstrån byggs upp av 
keratin – en typ av intermediära filament. 

9. Varför går det att säga att växtcellernas 
vakuoler delvis har samma uppgift 
som våra njurar? 

9. ”Få undan” avfallsämnen. 

Koppla ihop 

10. En ärftlig sjukdom hos människor 
leder till att ett speciellt protein, 
dynein, saknas i cilier och flageller. 
Resultatet är andningsproblem och för 
män även sterilitet. Hur kan de här två 
sakerna ha ett samband? 

10. Vi människor har cilier i luftstrupens 
celler, för rengöring, och spermiernas 
svansar, som behövs för att de ska kunna 
simma till ägget, är en typ av flageller. 

11. En ensam äggcell ser i mikroskop ofta 
ut som ett litet klot. Vad är det som 
sedan gör att olika celler i en växt eller 
ett djur kan vara långsmala eller till 
och med stjärnformiga? 

11. Cellskelettet – ger form och stadga. 

12. Förklara varför nytillverkade proteiner 
i cellen kan hamna inuti det 
endoplasmatiska nätverket. 

12. Många ribosomer sitter på det sträva 
ER. 

Tänk till! 

13. Det dröjde innan cellforskare förstod 
vad som gör att celler får en bestämd 
form, att andra celler kan röra sig 
genom att ändra sin form, och att 
cytoplasman verkar strömma från en 
del av cellen till en annan (syns bäst i 
stora växtceller). Vilken anses nu den 
gemensamma orsaken vara? Ge också 
en förklaring till problemet att förstå 
detta. 

13. Allt det här har ju att göra med 
cellskelettet. Att se cellskelettet i 
mikroskop kräver speciella 
färgningstekniker, och om man dödar 
celler för att kunna studera dem i 
elektronmikroskop ser man ju sedan inte 
hur en levande cell fungerar. 

14. Golgiapparaten fungerar som ett 
”mellanlager” för bl.a. proteiner som 
ska skickas ut ur cellen. På vilket sätt 
hänger Golgiapparaten ihop med 
platsen för tillverkning av proteiner? 

14. Både Golgiapparaten och ER är delar 
av endomembransystemet. 

Träna på basfakta 

1. Varifrån kommer energin som levande 
organismer utnyttjar?  

1. Ursprungligen från solen;  

2. Vilka är skillnaderna mellan enzymer 
och oorganiska ämnen som fungerar 
som katalysatorer? Det räcker att du 
nämner tre skillnader. 

2. Enzymer kan skadas av hög 
temperatur, kräver speciell temperatur 
och rätt pH för att fungera, mycket 
specifikt – påskyndar ofta bara en enda 
reaktion, cellen kan tillverka ett specifikt 
enzym just när det behövs. Oorganiska 
katalysatorer är ofta enkelt uppbyggda 
ämnen som katalyserar många reaktioner 
och inte är så känsliga för variationer i 
miljön. 

3. Förklara varför formen på en 
enzymmolekyl är viktig för att 
enzymet ska kunna utföra sin uppgift. 

3. I enzymets aktiva yta ska substratet 
passa in – kräver rätt form och rätt 
bindningsmöjligheter. 

4 a. Vad används ATP till i levande celler? 
b. Hur uppfyller ATP sin ”roll”? 

4 a. Förmedla energi från till exempel 
cellandningen till de kemiska reaktioner 
som inte fungerar utan tillförsel av energi 
av hög kvalitet. b) För att binda den 
tredje fosfatgruppen till ATP krävs någon 
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kemisk reaktion där energi frigörs. När 
ATP sedan deltar i någon annan, 
energikrävande, kemisk reaktion frigörs 
samtidigt den tredje fosfatgruppen igen.  

5. Vilka är reaktionsprocesserna vid 
nedbrytning av glukos för att få energi 
av hög kvalitet till cellens behov? 

5. Glykolysen, intransporten i 
mitokondrien, citronsyracykeln, 
elektrontransportkedjan, ATP-bildningen. 

6. Var i en eukaryot cell sker 
nedbrytningen av glukos? 

6. Glykolysen i cytoplasman, det övriga i 
mitokondrierna. 

Koppla ihop 

7. Vilken är nackdelen med jäsning 
jämfört med vanlig cellandning? 

7. Från en viss mängd kolhydrat får cellen 
inte alls ut lika mycket ATP som vid vanlig 
cellandning (2 mot ca 30 ATP/glukos). 

*8. Var får cellen ut mest energi i form av 
ATP? 

*8. Vid elektrontransporten. 

9. Under vilket skede i nedbrytningen blir 
kolet i glukosen till koldioxid? 

9. Vid intransporten i mitokondrien samt i 
citronsyracykeln. 

10. Hur går det till när fettsyror 
respektive aminosyror går in i 
citronsyracykeln och används för 
energiutvinning? 

10. Fettsyrorna tas in i mitokondrien och 
delas upp till fragment med 2 kolatomer, 
som blir Acetyl-CoA och går in i 
citronsyracykeln. Aaminosyrorna blir av 
med aminogruppen, och de kvarvarande 
syrorna är ofta syror som normalt 
omsätts i citronsyracykeln. 

Tänk till! 

11. Alla campare som eldar med T-röd 
(alltså etanol) vänder nackdelen i 
uppgift 9 till sin fördel. Hur? 

11. Det finns fortfarande stora mängder 
energi kvar att frigöra genom förbränning 
av etanol till koldioxid och vatten. 

12. Förklara varför maten vi äter måste 
brytas ner till små molekyler, som 
sedan används både för att cellerna 
ska få energi av hög kvalitet och för 
att bygga upp nya ämnen i våra egna 
celler. 

12. Vår kropp består ju precis som vår 
mat av fetter, kolhydrater och proteiner, 
men inte riktigt samma proteiner som i 
exempelvis bönor eller grisars muskler 
(fläskkött). I tarmen bryts bland annat 
proteinerna ner till sina beståndsdelar, i 
detta fall aminosyror, som med blodet 
förs ut till kroppens celler, som då 
tillverkar nya proteiner. 

Bland annat för att tillverka nya ämnen, 
men även för att vi ska hålla oss vid liv 
över huvud taget, krävs hela tiden 
tillförsel av energi av hög kvalitet. Den får 
vi genom maten – mycket av det vi äter 
bryts ner till koldioxid och vatten i 
cellandningen (i vid mening)! 

13. Bilden visar ämnesomsättningen i ett 
hönsägg på 60 g, medan detta ruvas 
under 21 dagar. Under denna period 
tar ägget upp syre och avger koldioxid 
och vatten. Precis innan ägget kläcker 
väger det 51 g. 

 

a) Varifrån kommer koldioxiden? 

b) Vad blir det av syret i syrgasen ägget 
tar in? 

c) Varför minskar äggets massa, från 60 
till 51 g? 

d) Kan du tänka dig två orsaker till att 
ägget avger vattenånga? 

a) Från fostrets cellandning. 

b) Koldioxid och vatten. 
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c) Energireserven i ägget blir till koldioxid 
som går ut från ägget, men även till 
vattenånga. 

d) Dels bildas vatten i cellandningen, dels 
borde en del vatten avdunsta ändå från 
ägget! 

14. Vid syrebrist kan även växtvävnad 
tillämpa alkoholjäsning. Då frigörs 2 
molekyler koldioxid för varje 
förbrukad glukosmolekyl. 

a) Hur mycket ATP fås av varje glukos vid 
alkoholjäsning respektive fullständig 
förbränning? 

a) 2 respektive 30 – 36? 

b) Hur mycket ATP bildas för varje 
molekyl koldioxid som bildas vid 
alkoholjäsning respektive fullständig 
förbränning? 

b) 1 respektive 5 – 6. 

c) Hur kan man då förklara den här 
kurvans utseende, och hur byter 
växtvävnaden sätt för 
ämnesomsättning vid den 
syrgaskoncentration som anges vid 
pilen? 

 

 

c) När syrehalten kommer under cirka  
3,5 % fungerar knappast aerob 
cellandning längre. För att få ATP till att 
överleva måste då cellerna tillgripa 
alkoholjäsning, och då frigörs mer 
koldioxid per bildad ATP än vid även 
sparsam cellandning. 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Varför gör laktobakterier yoghurt och 
filmjölk syrliga? 

1. De förbrukar laktos (mjölksocker) och 
bildar mjölksyra. 

2. Vad har jästsvampar för uppgift när vi 
bakar bröd? 

2. Genomför jäsning, som utöver etanol 
även leder till bildning av koldioxid, vilket 
gör brödet fluffigt. 

3. Varför kan man säga att kompostering 
härmar vad som ändå sker i naturen, 
och gör processen mer effektiv? 

3. Vi samlar ihop avfall och ser till att 
bakterierna får lämplig miljö för att 
arbeta med att bryta ner avfallet, så att 
mineralnäring frigörs och det bildas 
jordförbättrande ämnen. 

4. Hur kan man få laktosfri mjölk? 

4. Genom behandling med enzymet 
laktas, till exempel från mögelsvampen 
Aspergillus. Ett alternativ är 
värmebehandling och filtrering. Ost, fil 
och yoghurt blir oftast i stort sett 
laktosfria genom de traditionellt använda 
bakteriernas verksamhet. 

5. Hur kan man bli av med 
kväveföreningar i avloppsvatten? 

5. Genom att låta 
denitrifikationsbakterier, under syrefria 
förhållanden, omvandla nitratjoner till 
kvävgas. 

6. Hur kan man tillverka biogas, till 
exempel metan? 

6. Genom att låta speciella arkéer, 
metanbildare, bryta ner biologiskt avfall 
under syrefria förhållanden. Då bildar de 
metan. 

7. Hur tillverkas penicillin? 

7. Man låter mögelsvampar växa i 
reaktorer, sedan skördar man och 
renframställer penicillinet. 
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Koppla ihop 

8. Det är vanligt inom kemisk industri att 
man använder någon form av 
katalysator för att få en reaktion att 
ske snabbare än annars. Varför kan 
det då vara en fördel att använda 
enzymer framför andra typer av 
katalysatorer? 

8. Enzymer är ofta väldigt specifika, det 
vill säga, de katalyserar bara någon enda 
eller några få reaktioner, medan andra 
katalysatorer kan skynda på många olika 
reaktioner, så att det sedan blir svårt att 
renframställa just den produkt man vill 
ha. Dessutom arbetar enzymer ofta vid 
lägre temperatur och lägre tryck än andra 
katalysatorer. 

9. Bakterier och svampar har en 
gemensam egenskap som gör att 
deras enzymer är lättare att utnyttja 
än enzymer från djur. Vilken? 

9. Det är typiskt för deras 
ämnesomsättning att de skickar ut 
enzymer ur cellen, genom cellväggen, för 
att bryta ner ”näring” i omgivningen till 
mindre molekyler som de kan ta in. 

Tänk till! 

10. Det stämmer inte att alla 
mikroorganismer (kapitel 8–9) är 
skadliga för oss. Hur kan vi utnyttja att 
olika mikroorganismer bekämpar 
varandra respektive konkurrerar om 
resurser, för att behandla sjukdomar? 

10. Antibiotika 

11. Det är inte så svårt att förstå att det 
går att tillverka etanol ur många olika 
växtråvaror, och sedan köra bilar på 
etanolen. Men varför är det inte 
självklart att man gör en stor 
miljövinst på det sättet, alltså genom 
minskade koldioxidutsläpp? 

11. Det finns risk att det krävs användning 
av fossila bränslen vid tillverkning och 
transport av etanolen. Dessutom kanske 
man använder mark där det hade gått att 
odla livsmedel i stället. 

 

Träna på basfakta 

1. Varför sker diffusion när ett ämne 
blandas ut i en vätska eller en gas? 

1. I både vätskor och gaser rör sig 
molekylerna ständigt, och knuffar diverse 
lösta molekyler/joner runt så att de sprids 
mer och mer. Detta pågår så länge som 
temperaturen är ovanför den absoluta 
nollpunkten. 

2. Varför är selektiv transport genom 
cellmembranet en förutsättning för 
att livet ska fungera inne i cellen? 

2. Annars kan inte cellen styra vilka 
ämnen som ska finnas inne i cellen, och 
då kan inte cellen fungera som ”ett slutet 
rum med egen kemisk miljö.” 

3. Vilka egenskaper bör ämnen ha för att 
kunna passera cellmembranet utan 
speciella proteinkanaler? 

3. De bör byggas upp av små, opolära 
molekyler. 

4. Varför behövs det energi (från ATP) till 
aktiv transport, men inte till passiv 
transport? 

4. Eftersom aktiv transport innebär 
arbete mot naturens ”strävan” efter 
utjämning. 

5. Hur transporterar cellen ämnen inne i 
själva cytoplasman? 

5. I blåsor utefter mikrotubuli, alternativt 
med cytoplasmaströmning. 

6. Ge två exempel på vad som kan göra 
att kanaler för passiv transport 
öppnas eller stängs. 

6. Ändrad elektrisk spänning, att en 
signalmolekyl sätter sig på 
kanalproteinet. 

7. Vatten kan ofta röra sig genom ett 
cellmembran väldigt snabbt, trots att 
vattenmolekylen är en dipol och 
knappast har någon likhet med 
lipiderna i cellmembranet. Hur 
fungerar det? 

7. Det finns speciella kanaler, 
akvaporiner. 
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8. Aktiv och passiv transport har 
åtminstone en likhet, men två stora 
principiella skillnader. Redovisa alla 
tre. 

8. Båda behöver speciella kanalproteiner. 
Aktiv: Arbetar mot skillnaden i koncentra-
tion, dvs. tar in ämnen från låg koncent-
ration när det redan är hög koncentration 
inne i cellen eller pumpar ut vid omvänt 
förhållande; kräver energi av hög kvalitet 
(från ATP). Passiv: Arbetar åt samma håll 
som skillnaden i koncentration, det vill 
säga släpper ut ämnen när det är hög 
koncentration inne i cellen och låg utan-
för (eller omvänt); kräver ingen extra 
energi. 

9. När vita blodkroppar ”äter” bakterier 
är det ett fall av annan typ av trans-
port in i cellen än ”vanlig” aktiv eller 
passiv transport. Vad kallas den här 
processen, och hur går den till? 

9. Endocytos. Cellen bildar ”utskott” i 
membranet, omsluter bakterien, och för 
in den i cellen i en blåsa, som sedan löses 
upp. 

Koppla ihop 

10. Varför skulle man kunna säga att 
osmos är en sorts diffusion? 

10. Vatten kan smidigt vandra från högre 
”vattenkoncentration” mot lägre genom 
ett cellmembran, medan det är svårare 
för många lösta ämnen att ta sig igenom 
cellmembranet. 

11. Vad händer med en djurcell som 
placeras i destillerat vatten, en svag 
saltlösning respektive en stark 
saltlösning? Förklara! 

11. Destillerat: Cellen tar in så mycket 
vatten att den sprängs.  
Svag saltlösning: Inget tycks hända, det 
vill säga, lika mycket vatten strömmar in 
som ut 
Stark saltlösning: Vatten strömmar ut, 
cellen krymper, men kan ibland återta sin 
form om den placeras i svag saltlösning. 

12. Varför är det en fördel för en cell att 
vara liten? 

12. Det blir mycket enklare med diffusion 
– den fungerar bäst över små avstånd. 
Dessutom blir ytan stor i förhållande till 
volymen – lätt att sköta transporten av 
olika ämnen. 

13. Förklara vad det är som gör att 
cellmembranet kan göra så att cellen 
får en speciell inre miljö, annorlunda 
än omgivningen. 

13. Just genom att transporten genom 
cellmembranen, både in i cellen och ut ur 
den, kan styras, så inte ”vad som helst” 
passerar igenom. 

Tänk till! 

14. a) Växters rötter får i markvattnet 
kontakt med mineralnäringsämnen 
som finns i lägre koncentration där än 
inne i roten. Vad måste växten göra 
då, och varför? 

14 a. Tillämpa aktiv transport – enda 
sättet att transportera ett ämne från 
lägre koncentration till högre. 

b) Hur det kan gå med intensiteten i 
rötternas cellandning om 
koncentrationen av 
mineralnäringsämnen ökar?  

14 b. Kan öka, för att producera ATP till 
den aktiva transporten i de speciella 
pumparna i cellmembranet. 

c) Med tanke på det ovanstående, b, 
varför kan man ”vattna ihjäl” sina 
krukväxter, speciellt om man har dem 
i ytterkrukor?  

14 c. Om det blir syrebrist kan rötterna 
inte andas, då kan de förstås dö och inte 
längre ta upp mineralnäring.  

15. Om en rå potatisbit läggs i saltlösning 
blir den mjuk och sladdrig. Varför? 

15. Vattnet vandrar ut ur cellerna, som 
krymper och inte längre fyller upp hela 
utrymmet i cellväggen. Alltså ett fall av 
osmos. 

16. Lökceller som läggs i saltlösning blir 
små och ”släpper” från cellväggen. 
Varför? 

16. Samma svar som fråga 15.  
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Träna på basfakta 

1. Ge två exempel på tillfällen när en cell 
behöver få information om vad som sker i 
den omgivande miljön. 

1. En växtcell måste kunna avgöra om 
den befinner sig i ljus eller mörker. Både 
växter och djur styrs i sina aktiviteter av 
hur lång tid på dygnet det är ljust 
respektive mörkt.  

2. Ge ett exempel på när en cell behöver 
få information av de omgivande cellerna 
och hur de har specialiserats. 

2. En cell i ett foster kan vandra till någon 
kroppsdel och sedan specialiseras på 
samma sätt som cellerna som redan finns 
där. 

3. Hur kan ett hormon få igång reaktioner 
inne i en cell? (Det finns 2–3 
möjligheter). 

3. Alt 1–2: Liten hormonmolekyl fäster på 
en receptor på cellmembranet. Från 
receptormolekylens insida skickas 
sekundära budbärare, ofta i flera steg, 
inåt cellen. De kan antingen aktivera 
redan befintliga enzymer eller aktivera 
gener för att tillverka nya 
enzymmolekyler. 
Alt. 3: En steroidhormonmolekyl tränger 
genom cellmembranet och träffar på en 
receptor inne i cellen. 
Steroidreceptorkomplexet ger upphov till 
genaktivering. 

4. Vad vet man om vad i miljön som styr 
biologiska rytmer? 

4. Bl.a. ljus kan styra – via någon 
ljuskänslig molekyl. Ofta via växlingen 
ljus–mörker. I övrigt kan även t.ex. 
månen och tidvattnet påverka – frågan är 
hur. 

5. Hur kan rytmer fungera på cellnivå? 

5. På cellnivå är det ofta så att minst två 
genreglerande proteiner styr varandra!  

6. Hur förklarar man att olika celler i en 
organism har olika utseende trots 
samma gener? 

6. Olika genaktivering. Denna styrs i sin 
tur av olika signaler, ofta kemiska. 

*7. Hur anses det gå till, när en enda 
äggcell blir celler i fram- resp. bakände 
på en fluglarv? 

7. Vissa styrande ämnen påverkar vilka 
gener som är aktiva, olika koncentration i 
olika delar av embryot. 

*8. Vilken betydelse har hox-gener för 
differentieringen? 

8. De är gener för transkriptionsfaktorer, 
som i sin tur styr hela genfamiljer. 
”Dirigenter” för att aktivera och av-
aktivera hela gengrupper. 

*9. Vilken betydelse för differentieringen 
har begreppet polaritet?  

9. Polaritet – att signalämnen ansamlas åt 
något håll, och att celldelningen blir 
ojämlik. Sedan kan olika gener aktiveras i 
olika celler. 

10. Vad innebär det att cellerna i det 
befruktade ägget börjar 
differentieras? 

10. Att alla celler inte längre är likadana. 
Differentieringen börjar med att cellerna 
specialiseras till själva embryot resp. till 
fosterhinnor och moderkaka. 

11. Vad i blastocysten blir till den nya 
mänskliga individen? 

11. De inre cellerna. 

12. Vad skiljer blastula-stadiet från 
gastrula-stadiet? 

12. Blastula, en ”blåsa”, gastrula – tre 
cellager. 

13. Under vår fosterutveckling utbildas 
”mellanrum” mellan fingrar och tår, 
och det blir dessutom andra hålrum i 
kroppen. Vilken process är då igång? 

13. Apoptos – programmerad celldöd. 

14. Vad har grodynglens svans och 
”simhud” mellan människans tår i 
fosterstadiet gemensamt? 

14. De återbildas/krymper, genom 
programmerad celldöd. 

15. Varför är stamceller nödvändiga? 
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15. Vi måste ständigt kunna nybilda 
vävnadsceller av olika slag. (En del 
allvarliga och ofta dödliga sjukdomar 
beror på att nybildningen inte fungerar). 

Koppla ihop 

*16. Vad har vi människor för likheter och 
skillnader i kroppsutveckling jämfört 
med flugor? 

16. Likheter: Principen att fram- och 
bakända anläggs tidigt. Skillnader: 
Människoembryots celler kan röra sig 
mer inom embryot och de är inte så 
specialiserade från första början. 

17. Hur förklarar man att en enda 
befruktad äggcell kan ge upphov till 
en komplett, flercellig individ, till 
exempel en rundmask eller en 
människa? 

17. Olika koncentration av styrämnen i 
olika delar av embryot – se även fråga 7. 

18. Beskriv skillnaden i uppgifter mellan 
en encellig organisms enda cell och en 
enskild cell i exempelvis en människa. 

18. Encellig: Den enda cellen ska klara alla 
uppgifter. Flercellig: Cellerna specialiserar 
sig på olika saker. 

19. Varför har så stor andel av alla 
organismer könlig förökning? 

19. Möjlighet till omkombination av anlag 
– större variation – mindre risk att alla 
individer slås ut t.ex. av samma virus. 

20. Kan flera spermier befrukta ett ägg? 
Motivera svaret. 

20. Nej. Direkt när en spermie trängt in 
förändras äggcellens yta, så att inga 
andra spermier kommer in. 

21. Varför kan vi säga att ett foster 
”andas” i livmodern, fast det omges  
av fostervatten? 

21. Eftersom lungorna och 
andningsmusklerna är aktiva och tar in 
fostervattnet. 

 

 

Tänk till! 

22. Vilken betydelse har mutationer för 
organismer med könlös (asexuell) 
respektive sexuell förökning? 

22. Könlös: Alla mutationer kommer att 
finnas kvar, men olika mutationer 
kombineras inte. Könlig: Otrevliga 
mutationer selekteras bort, gynnsamma 
mutationer kan efter hand kombineras. 

23. Fostrets och moderns blodomlopp 
utbyter näringsämnen och exkre-
tionsprodukter i placentan (moder-
kakan) utan att stå i direktkontakt 
med varandra. Hur sker utbytet? Vad 
tror du är fördelarna? 

23. Diffusion och aktiv transport. 
Mamman och fostret är ju två olika 
individer med ibland t.ex. olika 
blodgrupp… 

24. Hur kommer det sig att man kan 
hävda att stamceller ibland annat 
människan och meristemceller i växter 
måste kunna dela sig på ett ”icke 
likvärdigt” sätt?  

24. De måste dela sig till två nya celler, 
där den ena ger upphov till specialiserade 
celler, som cellerna i människans blod, 
medan den andra dottercellen fortsätter 
att vara en stamcell. 

25. Diagrammen visar enzymaktivitet i 
olika celltyper. Hur kan det vara på 
det viset, när vi dessutom vet att det 
är samma DNA i alla kroppens celler? 

 

25. Generna för vissa enzymer aktiveras 
olika i olika celltyper. 
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Träna på basfakta 

1. Varför dröjde det länge (historiskt sett) 
innan man förstod att det finns 
mikroorganismer? 

1. Det krävde utveckling av teknik; inte 
bara mikroskop utan även odlingsteknik, 
med mera, samt att kunna tänka ut hur 
saker kan fungera. 

2. Bakterier kan ha DNA i två något olika 
typer av strukturer. Vilka?  

2. Dels i en ganska stor ringformad DNA-
dubbelspiral, bakteriekromosomen, dels i 
(ofta) flera mindre DNA-ringar, plasmider. 

3. Hur kan bakterier förändra sina 
arvsanlag? 

3. Genom bland annat konjugation, att 
”bakterier byter DNA” och genom att 
bakterier tar upp små extra DNA-bitar, 
plasmider. ”Felaktiga” virus kan också 
överföra nytt DNA. 

4. Vad använder bakterier pili till? 

4. Dels för att överföra DNA, vi 
konjugation, dels för att häfta sig fast vid 
fasta ytor. 

5. Hur kan bakterier överleva svåra 
förhållanden i miljön? 

5. Bland annat genom att bilda 
endosporer. 

6. Vilka viktiga cellkomponenter1 finns i 
en endospor? Det räcker att du 
nämner tre olika. 

6. Bakteriekromosomen, 
cytoplasma/cellmembran, ribosomer. 

7. Autotrofa bakterier behöver inte 
utnyttja glukos eller andra 
energikällor från andra levande 
varelser, utan skaffar sig energi på 
annat sätt. Det finns två huvudtyper 
av autotrofa bakterier, vilka? 

7. Kemoautotrofa och fotoautotrofa. 

 

 

 

8. Järnbakterier kan utnyttja syrgas i 
luften för att omvandla Fe2+-joner till 
Fe3+-joner, och på så vis få energi som 
kan användas för att ta in koldioxid 
och tillverka egna organiska ämnen. 
Vilken typ av organism är alltså 
järnbakterierna? 

8. Kemoautotrofa. 

9. En del bakterier med fotosyntes 
utnyttjar vätesulfid, H2S, i stället för 
vatten. Men då blir resultatet av 
fotosyntesen annorlunda än hos 
växter. På vilket sätt? 

9. Det bildas ingen syrgas, utan istället 
svavel.  

10. Vilken grupp bakterier med 
fotosyntes bildar syrgas? 

10. Blågröna bakterier (cyanobakterier), 
tidigare kallade blågröna alger. 

11. Det finns prokaryota organismer som 
genomför fotosyntes på ett helt annat 
sätt än det vanliga. Vilka är dessa 
organismer, och vad är så speciellt 
med deras fotosyntes? 

11. Saltlevande arkéer; de har inte 
klorofyll utan ljuskänsliga ämnen av 
samma typ som de ljuskänsliga ämnena i 
våra ögon. 

12. På vilket sätt bidrar bakterier till att 
ärter och bönor innehåller mycket 
protein, och att klöver och andra 
ärtväxter gör marken bördigare? 

12. Biologisk kvävefixering! 

Koppla ihop 

13. Varför tog det tid att förstå att arkéer 
i många fall är annorlunda mot 
bakterier? 

13. De skiljer sig biokemiskt, och det har 
tagit lång tid att reda ut. I mikroskop ser 
man nämligen inte några tydliga 
skillnader. 

14. Hur kan arkéer ge oss möjligheter att 
köra bil på ett mer miljövänligt sätt än 
hittills? 

14. Fån matrester och avloppsslam kan 
metanbildande arkéer bilda metan, som 
kan användas som bilbränsle. 
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15. Denitrifikationsbakterier utnyttjar 
inte ren syrgas, utan syre i en kemisk 
förening. Vilken, och hur då? 

15. De utnyttjar syret i nitratjoner till sin 
andning, i stället för fri syrgas. På så vis 
bryts nitratet ner till kvävgas, N2, som 
försvinner ut luften igen. 

16. Varför kan man säga att många av de 
blågröna bakterierna är de mest 
autotrofa av alla organismer? 

16. Ganska många arter av blågröna 
bakterier kan genomföra både syrgas-
utvecklande fotosyntes och biologisk 
kvävefixering – helt på egen hand. 

17. Vilken upplysning ger påståendet att 
en viss sjukdom orsakas av 
”grampositiva stavar”? 

17. Bakteriernas celler är som små 
”pinnar”, alltså långsmala. De har en tjock 
men enkelt uppbyggd cellvägg, så att de 
färgas mörkblå vid Gramfärgning. 

18. Bakterier har varken mitokondrier 
eller kloroplaster, men ändå kan de 
ofta genomföra samma cellreaktioner 
som eukaryota celler. Hur kan det 
fungera? 

18. Många reaktioner, exempelvis 
cellandningen, sker i plasmamembranet i 
stället. 

Tänk till 

19. Förklara varför man ska vara försiktig 
när man odlar ”vilda” 
mikroorganismer. 

19. Vi vet ju inte vad det är för 
mikroorganismer, och även om vi 
vanligtvis inte blir sjuka av allting, så blir 
det farligare när vi odlar upp stora 
mängder av bakterierna. Smittrisken ökar 
ju med mängden tillgängliga 
mikroorganismer. 

20. Det går ofta bra att odla bakterier på 
agar med tillsats av köttbuljong, som 
innehåller många olika näringsämnen. 
Men varför räcker inte den typen av 
näring om man vill undersöka mer om 
en viss bakteries ämnesomsättning? 

20. Om man odlar med mer speciella 
näringsblandningar lyckas bara vissa 
bakterier växa, och då kan man också dra 
slutsatser om deras ämnesomsättning. 

21. Trädet al (det finns två arter i Sverige) 
behöver inte som andra träd bryta ner 
klorofyllet i bladen på hösten, för att 
återvinna kväve. Alltså är alens löv 
gröna även när de ramlar av från 
trädet. Hur kan det komma sig? 

21. Alen lever i symbios med 
kvävefixerande bakterier som förser alen 
med kväve, så alen har inte samma behov 
som andra träd att snåla med tillgängligt 
kväve. 

22. Bilderna visar odling av olika bakterier 
i provrör med näringsbuljong, och 
endast lufttillförsel uppifrån. I vilket 
rör finns 
I: Strikt aeroba organismer 
II: Mikroaerofila organismer, dvs. 
sådana som lever i låga syrgashalter 
III. Strikt (obligat) anaeroba 
organismer 
IV. Fakultativt anaeroba organismer? 
Motivera svaret! 

 

22. I: provrör C; strikt aeroba – behöver 
luftens syrgaskoncentration. II: provrör B; 
mikroaerofila – lever där det finns en 
liten koncentration syrgas. III: provrör A; 
strikt anaeroba – undviker syrgas så 
mycket det går. IV: D; fakultativt 
anaeroba – kan leva både med och utan 
syrgas. Allmän princip: Högt upp i rören 
är det hög koncentration syrgas, längst 
ner mycket låg eller ingen alls. 
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23. Man har noggrant kartlagt de 
enzymer som Escherichia coli 

utnyttjar för att bryta ner laktos. Den 
härgrafen visar tillväxten hos 
beakterier som först har fått växa med 
en helt annan sockerart som energi- 
och kolkälla – arabinos – och som 
därefter har flyttats till glukos 
respektive laktos. Vilken sockerart har 
bakterien alltid enzymer till för att 
bryta ner, och i vilket fall måste i 
stället enzymerna först tillverkas? 
Motivera svaret. 

 

23. Bakterien utnyttjar normalt glukos, 
och därför har den alltid enzymer för att 
bryta ned den sockerarten. Laktos brukar 
den däremot inte utnyttja, så bakterien 
måste först tillverka enzymet laktas innan 
någon nedbrytning kan ske, och det tar 
en stund. Därför blir bakterietillväxten 
fördröjd jämfört med om det finns glukos 
i odlingsmediet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Hur är ett virus uppbyggt? 

1. Ett virus består av åtminstone ett 
proteinskal och en nukleinsyra. Ofta har 
det även ett hölje som är rester från 
värdcellen. 

2. Beskriv det allmänna förloppet när ett 
virus förökar sig. 

2. Antingen hela viruset eller dess 
nukleinsyra tränger in i cellen. Där tvingar 
nukleinsyran värdcellen att tillverka nya 
viruspartiklar. Materialet för detta tas 
från värdcellen. Antingen dör värdcellen 
ganska snabbt och spricker upp, så att 
nya virus kommer ut, eller också knoppas 
nya virus av under lång tid. 

3. Det är ganska lätt att förstå att DNA-
virus kan utnyttja sitt DNA för att låta 
värdcellen tillverka nya virus. RNA-
virus, däremot, kan göra på två 
principiellt olika sätt. Vilka? 

3. Antingen används virus-RNA direkt 
(eller via en RNA-kopia) för att tillverka 
nya virus, eller också kopieras först virus-
RNA till DNA (s.k. retrovirus). 

4. Vilket enzym är absolut nödvändigt för 
ett retrovirus, och en möjlig ”svag 
punkt” som kan utnyttjas för att 
bekämpa sjukdomar orsakade av 
retrovirus? 

4. För kopieringen från virus-RNA behövs 
enzymet omvänt transkriptas, som 
knappast har någon annan funktion i 
mänskliga celler. Retrovirus borde därför 
kunna bekämpas genom mediciner som 
hämmar just omvänt transkriptas, men 
inte andra enzymer i människokroppen. 
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5. Ibland ”vilar” ett virus i en värdcell 
ganska länge – ofta så länge att 
värdcellen hinner dela sig många 
gånger. Sedan kan en signal utifrån 
göra att viruset blir aktivt igen. I vilken 
form finns viruset när det ”vilar”? 

Då existerar viruset enbart som en sträng 
DNA inbyggt i värdcellens övriga DNA, 
antingen i bakteriers enda ringformiga 
bakteriekromosom eller i någon av en 
eukaryot cells kromosomer. Då benämns 
den här DNA-strängen provirus. Hos 
bakterier, som brukar angripas av virus av 
typen bakteriofager, talar man om en 
profag. 

6. Många virus är specialiserade på en 
viss typ av celler, till exempel i 
människokroppen. Ibland utnyttjar de 
en speciell egenskap på ytan av sina 
favoritceller. Hur då? 

6. Många celler har receptorer för 
intressanta molekyler/partiklar för att 
kunna ta in dem och utnyttja i 
ämnesomsättningen. Virusen binder till 
receptorerna och tas in i cellen på samma 
sätt som det som är till nytta för cellen. 
Olika typer av virus fastnar förstås på 
olika typer av receptorer, på celler som 
har blivit specialiserade på olika sätt. 

Koppla ihop 

7. Vi tänker oss att ett avsnitt av mRNA 
som används för tillverkning av 
virusprotein har följande kvävebaser: 

AAUUUCCCGGGUUUAGGGUUU 

Hur ser motsvarande sekvens ut i 
viruspartikeln i följande fall: 

a) Enkelsträngat DNA 

b) Dubbelsträngat DNA 

c) Virus-RNA som fungerar som 
mRNA 

d) Virus-RNA som kopieras till 
mRNA? 

a) TTAAAGGGCCCAAATCCCAAA 

b) TTAAAGGGCCCAAATCCCAAA 
respektive 
AATTTCCCGGGTTTAGGGTTT. 

c) AAUUUCCCGGGUUUAGGGUUU 

d) UUAAAGGGCCCAAAUCCCAAA 

8. Varför tog det längre tid för forskare 
att förstå vad virus är, än att förstå 
vad bakterier är? 

8. De syns inte i ljusmikroskop och går 
inte att odla på samma sätt som 
bakterier. 

9. Varför har det varit svårare att få fram 
läkemedel mot virusinfektioner än 
mot bakterieinfektioner? 

9. Bakterier är ju speciella celler, med en 
ämnesomsättning som delvis skiljer sig 
från människans celler. Antibiotika verkar 
just på sådana funktioner som är speciella 
för bakterier eller åtminstone olika dem i 
människans celler. Problemet med virus 
är ju i stället att de utnyttjar 
ämnesomsättningen i normala mänskliga 
celler. 

10. Hur kan ”virus som misslyckas” vara 
ett medel för genteknik respektive nya 
genkombinationer i naturen? 

11. Ibland får virus med sig annat DNA än 
virus-DNA. Detta DNA kan byggas in i 
cellens DNA som provirus, men kan sedan 
inte aktiveras för att göra nya virus, utan 
blir kvar i värdcellens DNA och kan där få 
andra, nyttiga funktioner. Inom 
gentekniken har man använt detta för att 
få in nytt DNA i celler, men man tror att 
det i naturen kan uppstå nya intressanta 
genkombinationer på det här viset – så 
att evolutionen drivs framåt! 

Tänk till! 

12. Varför är det svårt att göra ett 
stamträd för virus? 

12. En orsak är att virusens DNA 
respektive RNA bara innehåller ett litet 
antal gener – det kan vara svårt att hitta 
liknande sekvenser av kvävebaser. En mer 
grundläggande orsak är att virus knappast 
är några ”ur-organismer” utan snarare 
kan ha uppstått som frigjorda gener från 
olika typer av celler, något som kan ha 
skett vid flera, oberoende tillfällen. 
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13. En del DNA-virus uppvisar det 
märkliga fenomenet att andelen 
adenin (A) inte stämmer med andelen 
tymin (T) och så vidare, vilket det ju 
gör i annat DNA – det vill säga att 
proportionen A:T är 1:1. Vad säger det 
om antalet DNA-kedjor, och varför 
kan det här fungera i virus, men inte i 
intakta celler? 

13. I viruspartikeln finns bara en enkel 
DNA-kedja. Detta kan fungera i virus, som 
inte kopierar DNA inför celldelning, utan 
låter värdcellen sköta framställningen av 
nytt DNA. 

Träna på basfakta 

1. Varför går det ganska lätt att se växters 
celler och vävnader i mikroskop? 

1. Cellväggen syns oftast tydligt. 

2. Vilket cellskikt i en trädstam får ett träd 
att växa sig tjockare? 

2. Ett tillväxtskikt, ett kambium, som 
ligger alldeles innanför barken. 

3. Hur lever ettåriga respektive tvååriga 
växter, från att fröet gror tills de bildar 
nya frön och dör? 

3. Ettåriga: Gror, växer, blommar, sätter 
frön och dör. Ofta gror växterna på våren 
och dör på hösten efter frösättningen, 
men en del gror i stället på hösten, 
övervintrar och blommar och sätter frön 
på våren, varefter de dör redan på 
försommaren. 

Tvååriga: Gror, utvecklar bladrosett och 
lagrar kolhydrater första året, växer upp, 
blommar, sätter frön och dör andra året. 

4. *Hurdan kromosomuppsättning har en 
grön mossplanta respektive en grön 
ormbunksplanta? 

4. En grön mossplanta är haploid (n), det 
vill säga alla kromosomer är olika. En grön 
ormbunke är diploid (2n), alltså är kromo-
somerna är lika varandra två och två. 

5. *Beskriv livscykeln för en mossa 
respektive en ormbunke. 

5. Mossa: Han- och honorganen finns i 
toppen på gröna plantor. Spermier förs 
från han- till honorganet, och befruktning 
sker. Då växer det upp en sporkapsel på 
ett långt skaft. Skaftet och kapseln har 
diploida celler. I kapseln sker meios, så 
det bildas haploida sporer. När en spor 
gror växer det först ut en ”grön tråd”, 
protonema, och från denna uppstår nya 
mossplantor. Ormbunke: Haploida sporer 
bildas på blad. Sporerna gror till en hap-
loid förgrodd med han- och honorgan. 
Spermier simmar över till honorganet. 
Efter befruktning växer det upp en ny 
grön ormbunke, med diploid kromosom-
uppsättning. 

6. Var i en blomma pågår meios? 

6. I ståndarknapparna respektive 
fruktämnet, när blomman håller på att 
utvecklas. 

7. Varför är inte pollinering och 
befruktning av en växt samma sak? 

7. Med pollinering menar vi att pollen 
överförs från en ståndar till pistillen på en 
(annan) blomma. Från pollenkornet på 
pistillens märke växer det ut en 
pollenslang, där två spermier förs ner till 
äggcellen och den cell som bildar 
frövitan, groddens näring. Sedan sker 
befruktningen. 

8. Vad har en liten grodd i ett frö som 
näringskälla? 

8. Ursprungligen frövitan, med triploid 
vävnad. I många fall tas dock 
näringsämnena upp av de första bladen, 
hjärtbladen, i stället. Hjärtbladen har 
diploid kromosomuppsättning. 

Koppla ihop 

9. Alla hästar har fyra ben, men en gran 
kan ha tusentals barr – och en stor 
gran har fler barr än en liten gran. 
Vilken tydlig skillnad visar det mellan 
djurs och växters uppbyggnad? 

9. Djur har oftast en bestämd storlek och 
en bestämd kroppsform, medan växter är 
uppbyggda av ett stort men obestämt 
antal ungefär likstora moduler. 
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10. Varför kan perenna örtartade växter i 
princip leva hur länge som helst? 

10. Hos dessa överlever knoppar med 
tillväxtceller, meristemceller. 

Tänk till! 

11. Varför går det i princip att få växter 
att leva, bara bladen befinner sig i 
luften och det finns ljus, vatten och 
mineralnäringsämnen? 

11. Eftersom de är autotrofer och bildar 
materialet till sin uppbyggnad själva. 

12. På längre sikt är inte växterna helt 
oberoende av andra organismer. Ge 
två exempel. 

12. De behöver ju koldioxid från 
heterotrofa organismers andning, och 
många växter behöver djur för 
pollinering. Ytterligare exempel: Växter 
måste försvara sig mot ätande djur och 
mot svampparasiter, och de samarbetar 
ofta med andra svampar. 

 

 

Träna på basfakta 

1. Vilka färgämnen är viktiga i en 
kloroplast? 

1. Klorofyll a och b, karotenoider (utan 
syreatomer: karotener; med syreatomer: 
xantofyller). 

2. Man brukar dela in fotosyntesen i två 
stora reaktionsserier. Vilka? 

2. Den fotokemiska reaktionsserien och 
koldioxidfixeringen. 

3. Vad sker i respektive reaktionsserie i 
fotosyntesen? Var i kloroplasten sker 
de? 

3. Fotokemiska: Ljusenergi används för 
att dela upp vatten i syrgas, elektroner 
och vätejoner. Elektronerna och 
vätejonerna tas upp av vätebäraren 
NADP. Eftersom vätejoner pumpas in i  

 

”blåsor” i kloroplasterna kan dessutom 
ATP bildas. Den fotokemiska 
reaktionsserien sker i tylakoid-
membranet. 

Koldioxidfixeringen: Väte bundet på 
NADP samt ATP används för att omvandla 
koldioxid till sockerarter, i kloroplastens 
stroma. Metod: Calvincykeln. 5-kol-
socker tar upp koldioxid, blir till två 
molekyler C3, som reduceras till 
sockermolekyler med tre kolatomer med 
hjälp av NADPH och ATP. 1/6 av alla 
bildade sockermolekyler tas ur 
Calvincykeln, 5/6 används för att 
återbilda 5-kol-sockret. 

4. Förklara varför växter är gröna. 

4. Växterna är gröna eftersom klorofyll 
absorberar blått och rött ljus men 
reflekterar eller släpper igenom grönt 
ljus. 

5. Vad menas med sol- respektive 
skuggväxter? 

5. Solväxter kan ta vara på energin i starkt 
ljus, men är inte så effektiva i svagt ljus. 
Skuggväxter utnyttjar svagt ljus effektivt, 
men blir inte mer effektiva i starkt ljus 
utan kan snarare skadas av detta. 

6. Hur kan man undersöka vilka 
mineralnäringsämnen växter 
behöver? 

6. Genom att odla växterna i vätska med 
antingen alla tänkbara ämnen eller i 
lösningar där ett mineralnäringsämne 
saknas. 

Koppla ihop 

7. Vart tar fotosyntesprodukterna vägen i 
växten?  

7. De skickas till alla delar av växten. 

8. Vad används fotosyntesprodukterna till 
i växten? 

8. De används både som energikälla vid 
cellandningen och som byggnadsmaterial 
för alla molekyler i växten. 
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9. Hur överlever växterna i mörker? 

9. De genomför cellandning i alla organ. 
De utnyttjar då (lösliga) kolhydrater som 
har bildats i fotosyntesen. 

10. Hur kan koldioxiden i luften komma in 
i den inre vävnaden i bladet? 

10. Den passerar in genom 
klyvöppningarna. 

11. Förklara varför det ibland är svårt för 
en växt att genomföra fotosyntes utan 
att vissna. 

11. När klyvöppningarna är öppna 
passerar vattenånga ut samtidigt som 
koldioxid passerar in. 

12. I torra miljöer har flera växter 
utvecklat ”påbyggnader” på den 
normala Calvincykeln. Vilka två 
huvudtyper finns?  

12. C4 och CAM. 

13. Vad kännetecknar respektive 
påbyggnad på Calvincykeln? 

13. C4: Växterna har två typer av celler 
med kloroplaster. Först byggs koldioxid in 
i en C4-förening, som fraktas till de inre 
cellerna och lämnar ifrån sig koldioxid. 
Alltså koncentreras koldioxiden innan den 
når Calvincykeln. C4-växter fungerar bra i 
starkt ljus, då de kan utnyttja luftens 
koldioxid mer effektivt. Klyvöppningarna 
behöver inte vara lika vidöppna som på 
C3-växter (som har ”vanlig” fotosyntes), 
vilket innebär viss vattenbesparing, som 
är viktig i varma klimat.  

CAM: Koldioxid tas in på natten och byggs 
in i speciella molekyler så att det bildas 
organiska syror. På dagen är klyvöpp-
ningarna stängda, medan koldioxid frigörs 
från syra-molekylerna och i stället förs in i 
Calvincykeln. 

14. *Varför är det svårt för växterna att 
genomföra fotosyntes om marken är 
frusen? 

14. De kan inte ta upp något nytt vatten, 
så om de öppnar sina klyvöppningar 
torkar de ut. 

 

 

15. Varför kan det vara svårt att bevisa 
exakt vilka kemiska grundämnen som 
behövs som mikronäringsämnen? 

15. Behovet kan ibland vara så litet att 
det täcks av föroreningar i de ämnen man 
använder för att blanda lösningar av 
näringsämnen. Sedan kan det även finnas 
föroreningar i vattnet eller de glasvaror 
som används i odlingsförsöken. 

Tänk till! 

16. Växter (och andra gröna organismer 
med fotosyntes) växer inte särskilt bra 
(producerar inte så stor mängd 
biomassa) överallt på jorden. Vilken 
kan orsaken vara i de här miljöerna? 
Svara med en förklaring av 
orsakssamband. 

a) I många torra miljöer är det gott om 
mineralnäringsämnen, och solljuset är 
starkt. 

16a) Att det är ont om vatten. 

b) I oceanernas ytvatten är det gott om 
ljus, och vatten finns förstås, men det 
finns inte så mycket kiselalger och 
andra plankton med fotosyntes. 

16b) Dåligt med mineralnäringsämnen. 

c) Mossar (högmossar) får bara vatten 
från regn och snö, men det finns ju 
vatten, och väldigt få träd som 
skuggar. Ändå växer det dåligt. 

16 c. Dåligt med mineralnäringsämnen. 

17. Under några sommarmånader växer 
plantorna snabbare i Sverige än vid 
Ekvatorn. Detta märks bland annat på 
att många flyttfåglar kommer hit och 
utnyttjar den intensiva biologiska 
produktionen just då, särskilt av 
insekter. Hur kan det vara så? 

17. Långa dagar – växterna kan utföra 
fotosyntes många timmar varje dygn. Det 
gör att det blir mycket mat till insekterna, 
som förökar sig snabbt. Många insekter 
blir sedan mat åt flyttfåglarna och deras 
ungar. 
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Träna på basfakta 

1. Var i växten transporteras vatten 
uppåt? 

1. I xylemet, stammens veddel. 

2. Vart tar vattnet vägen sedan det nått 
växternas blad? 

2. Det avdunstar – går alltså ut i luften 
som vattenånga. 

3. Hur kan vatten transporteras upp även 
i över 100 meter höga träd? 

3. Vatten avdunstar från bladen, men i 
övrigt hänger vattenmolekylerna ihop 
hela vägen med hjälp av vätebindningar. 
När vattenmolekyler försvinner från 
bladet (avdunstar) så ”dras” nya vatten-
molekyler uppåt. 

4. Hur kommer vatten och 
mineralnäringsämnen in i den 
vattentransporterande delen av 
växten? 

4. Mineralnäringsämnen tas in med aktiv 
transport (vätejoner pumpas först ut, så 
att det ges möjlighet för andra positiva 
joner att komma in). Vatten tas in främst 
med hjälp av osmos, eftersom mineral-
näringsämnen pumpas in. 

5. Hur kan vattenmolekyler hänga ihop i 
en kedja från rötterna till bladen i en 
växt? 

5. Med hjälp av vätebindningar mellan 
vattenmolekylerna. 

6. I vilken vävnad i växten transporteras 
socker och andra organiska ämnen? 

6. I floemet, sildelen. 

7. I vilken riktning transporteras socker 
under olika årstider – vår, högsommar 
respektive eftersommar/höst? 

7. Om vi håller oss till fleråriga växter som 
vissnar ner på hösten:  
Vår: Från jordstammar/knölar till skottet.  
Högsommar: Från bladen till växande 
skott (blommor, frön) samt till nya rötter.  
Sensommar/höst: Från bladen till 
jordstammar/knölar. 

Koppla ihop 

8. Hur använder växterna vattentrans-
porten för att kyla bladen? 

8. Vatten avdunstar från bladen – då 
åtgår energi, alltså avkyls bladen. 

9. Varför kan en del havsstrandväxter 
likna kaktusar, alltså ökenväxter? 

9. Saltet gör det svårare för växterna att 
ta upp vatten. Dessutom rinner ju vatten 
snabbt undan till exempel från sanden på 
många stränder, även efter regn. Därför 
gynnas samma egenskaper hos havs-
strandväxter som hos ökenväxter, bland 
annat köttig stam som lagrar vatten. 

Tänk till! 

10. Bladlöss lever i stor utsträckning på 
vätska från växternas floem. De får 
det som för människor brukar kallas 
”fullvärdig kost”, men mycket socker 
kommer också ut i bakändan på 
bladlössen (vilket uppskattas av 
myror). Varför konsumerar inte 
bladlössen allt socker som de suger i 
sig? 

10. Som alla andra djur behöver 
bladlössen inte bara socker utan även 
bland annat protein, och säkerligen 
vitaminer, med mera. Floemsaften 
innehåller alltför mycket socker jämfört 
med andra näringsämnen för att det ska 
vara lagom för bladlössen – alltså kan de 
inte utnyttja allt socker! 

11. Med tanke på begreppet vatten-
potential och hur osmos fungerar, hur 
kan salt i marken påverka växternas 
vattenförsörjning? 

11. Det blir svårare att ta in vatten i 
rötterna med hjälp av osmos. 
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Träna på basfakta 

1. Ljus av olika färg har olika effekt på 
växter. Vilken molekyl (annan än 
klorofyll) reagerar på olika typer av 
rött ljus, och vilka effekter kan den 
reaktionen ge? 

1. Fytokrom. Några exempel på effekter: 
rätar upp mörkerodlade växter, får frön 
att gro, påverkar långdagsväxter att 
blomma efter en liten ljuspuls mitt i 
natten. 

2. Vad händer när en växt ”reser på sig” 
efter att ha fallit omkull, och hur kan 
det fungera? 

2. Skottet böjer sig uppåt (negativ 
gravitropism), rötterna nedåt (positiv 
gravitropism). Omfördelning av 
stärkelsekorn gör att auxin förflyttas 
nedåt i cellerna, så att cellsträckning 
stimuleras i skottet men hämmas i roten. 

3. Hur anser man att fototropism 
fungerar i en växt, från ”retning” till 
effekt? 

3. Ljus (blått ljus) påverkar någon 
receptor, som gör att 
sträckningshormonet auxin förs över mot 
skuggsidan. Cellerna på skuggsidan 
sträcker sig då mer än de på den belysta 
sidan, och skottet böjs. 

4. Är namnen långdags- respektive 
kortdagsväxter (principiellt) helt 
korrekta? 

4. Egentligen borde man kalla 
långdagsväxter för ”kortnattväxter” och 
kortdagsväxter för ”långnattväxter”, 
eftersom det är längden på den 
oavbrutna mörkerperioden som är det 
viktiga. 

5. Vad i miljön gör att blad gulnar på 
hösten, och varför faller de av? 

5. Bladen gulnar på grund av kortare 
dagar, och faller av eftersom det finns ett 
svagare cellskikt förberett – men först 
måste bladen få en etenimpuls. 

 

 

6. *Vilket gasformigt ämne fungerar som 
ett växthormon, i vilka växtdelar 
bildas det, och vilka effekter har det? 

6. Eten. I åldrande delar, bland annat 
mognande frukter. Påskyndar åldrande 
och fruktmognad. 

7. *Vilket hormon 

a) hämmar sidoknoppar, 

b) stimulerar knoppars utveckling,  

c) får växten att skjuta blommande skott 
från en bladrosett, 

d) får växten att dra ner på sina 
aktiviteter, till exempel vid torka? 

7. a) auxin b) cytokininer c) gibberelliner 
d) abskisinsyra. 

Koppla ihop 

8. Varför kan stora mängder av ett enda 
hormon skada växter? 

8. Det är oftast proportionerna mellan 
olika hormoner som styr växtens normala 
utveckling. En stor mängd av ett enda 
hormon rubbar den balansen. 

9. Beskriv ett experiment som tyder på 
att balansen mellan olika hormoner är 
viktig för en växts normala utveckling. 

9. Kallusodling; det krävs rätt balans 
mellan auxin och cytokinin för att ska 
bildas både skott och rötter. 

Tänk till! 

10. Till marken under stora blad kommer 
inte så mycket rött ljus. Klorofyll 
uppfattar vi som grönt eftersom det 
fångar upp (absorberar) rött ljus. Hur 
påverkas då fytokromet i växtdelar 
som finns på markytan? Hur påverkas 
frön som är beroende av fytokrom för 
att gro? 

10. I ljuset som når markytan under stora 
blad finns inte så mycket rött lus, men 
mer mörkrött. Fytokromet överförs då till 
sin inaktiva form, och frön stimuleras inte 
att gro. 
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Träna på basfakta 

1. Hur hänger begreppen hyfer, mycel, 
sporer och fruktkroppar ihop när man 
beskriver hur en svamp är uppbyggd? 

1. Svampar byggs främst upp av trådar, 
hyfer, som består av en lång rad celler. 
Hela systemet av hyfer kallas mycel. För 
att bilda sporer på könlig väg utvecklar 
svamparna dessutom fruktkroppar. 

2. Vilken typ av svamp är oftast inte 
uppbyggd av hyfer? 

2. Jästsvampar, som oftast uppträder som 
enskilda celler, alltså som en encellig 
organism. 

3. Vilka likheter har svampar med 
bakterier respektive djur när det gäller 
ämnesomsättningen? 

3. Likheter med bakterier: Skickar ut 
enzymer utanför cellen/cellväggen, bryter 
ner näringsämnen och tar in enkla 
molekyler. Likheter med med djur: 
Heterotrofer, kan inte genomföra 
fotosyntes. 

4. Hur fungerar en lav? 

4. En lav är ett samarbete mellan en 
svamp och en encellig grönalg och/eller 
en blågrön bakterie. Svampen ordnar 
skydd, vatten och mineralnäringsämnen, 
medan algen eller bakterien sköter foto-
syntesen. Algen kan ibland anses vara 
svampens ”slav”, det vill säga, den har 
underordnad roll i en del avseenden. 

5. Hur förökar sig lavar könlöst, så att 
både svampen och ”algen” kommer 
med? 

5. Genom att speciella förökningskroppar 
lossnar. 

6. Varför är mykorrhiza ofta nödvändig? 

6. Annars kan inte växter på magra 
marker, till exempel barrträd, klara sin 
försörjning med mineralnäringsämnen. 

 

 

 

7. Hur går den könliga förökningen till hos 
basidiesvampar? 

7. Två hyfer av olika typ smälter samman 
och bildar ett tvåkärnigt mycel. Ofta i 
samband med att det bildas en 
fruktkropp smälter de två kärnorna 
samman, och direkt därefter sker meios 
och mognande av basidier. Sporerna 
sprids sedan och gror till nya enkärniga 
mycel, av olika typer. 

8. På vilka vis kan svampar vara nyttiga 
för oss människor? 

8. Matsvampar, som jäst för bakning, jäst 
för framställning av öl och vin, samt 
mögelsvampar för mögelost och fram-
ställning av antibiotika. 

Koppla ihop 

9. På vilka sätt kämpar vi människor mot 
svampar som bryter ner livsmedel, 
respektive sådana som är parasiter på 
växter vi odlar? 

9. De som bryter nd livsmedel motverkar 
vi med hjälp av konserveringsmetoder, 
som konserveringsmedel, kylskåp, 
saltning med mera. De som är parasiter 
på våra odlade växter motverkas med att 
vi förädlar växterna (se Spira 1 s. 68) så 
att vi får sorter som är resistenta, det vill 
säga att parasiterna inte kan attackera 
dem. Om detta inte går tar vi till giftiga 
bekämpningsmedel. 

10. Hur kan man enklast förklara att 
evolutionen har lett till att en del 
svampar är giftiga för oss? 

10. Ibland sker mutationer som gör att ett 
enzym kan bilda andra ämnen än tidigare 
– ibland sådant som (i det här fallet) 
svampen inte är absolut beroende av. Om 
det här nya ämnet är giftigt och gör att 
just svampen med mutationen inte blir 
uppäten, så gynnas ju giftigheten av 
evolutionen. Från början var fördelen för 
svampen att den inte blev uppäten av 
olika djur – först på senare tid har giftet 
fått betydelse för att inte vi människor 
ska äta just den svampen. 
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11.* Vilken var anledningen till att man 
länge behandlade frön av exempelvis 
vete och korn med ett överdrag av 
gift, ofta kvicksilver, innan man sådde 
fröna på åkrarna? 

11. Att förhindra att sporer av 
sotsvampar gror och följer med växten 
ända upp till fröanlagen, som förstörs och 
i stället blir svampsporer. 

Tänk till! 

12. Våren 2010 (men inte så många andra 
vårar på senare tid) såg man plötsligt 
många fruktkroppar av svampen 
älglegeskål. Den lever på hår och 
annat avfall från älgar.  

a) Vilket av svamparnas tre huvudsakliga 
levnadssätt tillämpar älglegeskålen?  

b) Vad måste älglegeskålen kunna ”läsa 
av ” i miljön för att sporerna ska gro 
respektive att det ska bildas nya 
sporer? 

12 a) Nedbrytare. b) Att hitta rester av 
älgar – samt en lämplig årstid och 
lämpliga väderförhållanden för bildning 
av fruktkroppar. 

 

 

Träna på basfakta 

1. Hur förklarar man att olika celler i en 
organism har olika utseende trots 
samma gener? 

1. Cellens specialisering avgör vilka gener 
som ska vara aktiva 

2. Varför kan både jämnvarma och 
växelvarma djur ha fördelar i tillvaron 
under olika förhållanden? Ge även ett 
exempel. 

2. Ett jämnvarmt djur är mindre beroende 
av omgivningen temperatur, men det 
kostar energi att alltid vara aktiv och hålla 
en jämn kroppstemperatur. Ett 
växelvarmt djur behöver inte lika mycket 
energi och kan sänka aktiviteten och 

därmed energibehovet när temperaturen 
sjunker.  

3. Varför har små jämnvarma djur en 
mycket snabb ämnesomsättning 
jämfört med stora jämnvarma djur? 

3. Jämnvarma djur ”läcker” värme genom 
hudytan. Små djur har en stor hud-area i 
förhållande till sin volym och ”läcker” 
därför mer värme. 

4. Vilka uppgifter har epitelceller i 
människan? 

4. Epitelvävnad skyddar från både yttre 
och inre påverkan, som vätskeförlust, 
värmeförlust, mekanisk skada och mot 
mikroorganismer. 

5. Vilka organisationsnivåer högre än 
celler kan man tala om i 
människokroppen? 

5. Vävnader, organ, organsystem 

6. Vad har de flesta djur gemensamt? 

6. De är heterotrofa, de flesta har ett inre 
hålrum, deras celler saknar cellvägg, de 
har nervvävnad och muskelvävnad och de 
flesta förökar sig sexuellt. 

Koppla ihop 

7. Beskriv skillnaden i uppgifter mellan en 
encellig organisms enda cell och en 
enskild cell i exempelvis en människa. 

7. En encellig organism måste klara av alla 
livsuppehållande uppgifter i sin enda cell. 
I en flercellig organism är cellerna 
specialiserade – en arbetsfördelning finns 
mellan de olika celltyperna. 

8. Kan vilka celler som helst användas för 
kloning, om målet är ett fungerande 
däggdjur? 

8. Ja, i princip kan alla celler utom 
könsceller användas för kloning. 

9. Evolutionen har inget mål och pågår 
ständigt, men evolutionens hastighet 
är inte konstant – varför? 

9. Evolutionens hastighet påverkas av 
miljön. En snabbt förändrad miljö ger 
generellt en snabbare evolution än en 
oförändrad miljö. 
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Tänk till! 

10. Fundera på följande om däggdjur som 
sover vintersömn: 

a) Ge ett argument för att igelkotten 
ligger i djup dvala medan björnen 
sover lättare. 

a) Igelkotten är liten och läcker alltså 
förhållandevis mer värme. Den kan inte 
heller lägga upp ett lika stort energiförråd 
som björnen. 

b) Trots sin låga aktivitet är igelkottens 
ämnesomsättning i dvala, räknat per 
gram kroppsvikt, lika stor som 
människans vid normal aktivitet. Hur 
kan det komma sig? 

b) En igelkott väger bara cirka 500 gram. 
Även vid låga temperaturer måste de 
flesta kroppsfunktionerna hos igelkotten 
fungera, och den ”läcker” då värme; se 
även fråga 3. 

11. Ju större och mer avancerade djur är, 
desto fler organsystem behöver de. 
Ge en rimlig förklaring. 

11. Organsystem leder till ökad 
effektivitet. Generellt behöver ett större 
djur fler system och mer komplexa 
system än ett mindre djur. Jämför 
exempelvis systemen hos daggmask och 
människa. 

Diskutera 

12. En gammal myt säger att alla celler i 
vår kropp byts ut inom 7–10 år. Varför 
stämmer den inte enligt vetenskapen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Ge några förklaringar till att flertalet 
djur, inklusive människan, behöver ett 
matspjälkningssystem. 

1. Det är effektivt med matspjälkningen 
koncentrerad till en speciell kanal då 
stora molekyler måste brytas ner till små 
för att komma in i cellerna. Risken för att 
de enzymer som spjälkar maten ska skada 
kroppens övriga celler är dessutom liten. 

2. Nämn en viktig anledning till att vi bör 
äta vitaminer. 

2. Många enzymer kan bara fungera ihop 
med vitaminer som där verkar som co-
enzymer; andra är viktiga antioxidanter. 

3. Varför är det oftast svårare för 
växtätare än för köttätare att få ut 
näringsämnen ur maten? 

3. Växternas cellväggar innehåller 
cellulosafibrer som är svåra att spjälka. 

4. Hur har idisslarna löst problemet för 
att utnyttja näringsämnena i växter? 

4. Idisslare har flera magar som maten 
passerar. Först i vommen och nätmagen 
som jäser växtdelarna med hjälp av 
mikroorganismer. Sedan förs maten upp 
till munnen och tuggas igen innan de förs 
till bladmagen där det mesta av vattnet 
avskiljs, därefter till löpmagen som är den 
egentliga magsäcken. 

5. Hur är köttätare anpassade till sin diet? 

5. Köttätare har tänder som är perfekta 
för att slita kött i mindre delar. Matspjälk-
ningssystemet är anpassat för kött som 
mest består av proteiner och fett, som är 
lättare att bryta ner. Magsäcken är 
tänjbar och kan rymma stora volymer då 
det kan vara långt mellan måltiderna. 

6a) Ge ett exempel på ett fettlösligt och 
ett vattenlösligt vitamin samt vilka 
bristsymtom man får när det vita-
minet saknas. 

b) Varför är det farligare med för stort 
intag av fettlösliga vitaminer än av 
vattenlösliga? 
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6a) Se tabeller på s. 191 och 192 för svar. 

b) Överskott av vattenlösliga passerar 
vanligen ut med urinen. Överskott av 
fettlösliga, däremot, lagras i fettvävnaden 
och kan därför orsaka förgiftningar. 

7. Vilket födoämne börjar brytas ner 
redan i munhålan, av vilket enzym, 
och vad blir resultatet? 

7. Kolhydrater (mest stärkelse) börjar 
brytas ner av amylas redan i munnen. 
Resultatet blir i första hand maltos, en 
disackarid. 

8. Beskriv hur proteiner bryts ner i vår 
tarmkanal och förs ut i kroppen. 

8. Nedbrytningen börjar i magsäcken där 
pH-är lågt och enzymet pepsin bryter ner 
(denaturerar) proteinstrukturen till 
polypeptider. I tunntarmen tar sedan 
olika peptidaser (enzymer) vid och 
sönderdelar vidare till slutprodukten, 
olika aminosyror. 

9. Vad bildas vid nedbrytningen av 
kolhydrater respektive fett? 

9. Kolhydrater: slutprodukten är olika 
monosackarider. Fetter: slutprodukten är 
fettsyror och glycerol. 

10. Varför måste de här ämnena – i 9 
ovan – brytas ner till mindre delar? 

10. De måste brytas ner för att bli 
tillräckligt små för att kunna absorberas 
genom membranet i tunntarmsväggens 
celler. 

11. Vad händer med maten i magsäcken? 

11. I magsäcken knådas maten och 
blandas med sur magvätska som 
innehåller det proteinspjälkande enzymet 
pepsin. De flesta bakterier som har följt 
med maten dör också i den tuffa 
magmiljön.  

12. Vad sker i tolvfingertarmen? 

12. I tolvfingertarmen tillförs buffrande 
och pH-höjande ämnen, bukspott med 
enzymer och gallvätska som finfördelar 
fetter.  

13. Vilka två stora körtlar tömmer sina 
produkter i tolvfingertarmen? 

13. Bukspottkörteln och levern 

14. Vilka uppgifter har levern utöver dem 
som direkt har med nedbrytning av 
maten att göra? 

14. Leverns uppgifter är att reglera 
blodets glukoskoncentration, oxidera 
fetter, bilda lipoproteiner, bilda 
urinämne, bilda blodplasmans proteiner, 
lagra vitaminer och järn samt bryta ner 
gifter. 

15. Vad händer med maten i tunn-
tarmen? 

15. I tunntarmen arbetar spjälkande 
enzymer så att slutprodukterna kan 
absorberas av blodkärl och lymfkärl. 

16. Vad sker sedan i tjocktarmen? 

16. I tjocktarmen absorberas återstoden 
av vattnet, och mutualistiska bakterier tar 
sin energi från resterna. Det som inte kan 
utnyttjas förs vidare till ändtarmen. 

17. Bristsjukdomar är ovanliga i Sverige 
men förekommer i några riskgrupper. 
Ge exempel på riskgrupper samt 
vilken/vilka bristsymptom de kan råka 
ut för 

17. B12-brist hos alkoholister och äldre 
som har tappat aptiten. D-vitaminbrist 
hos personer som aldrig exponeras för sol 
och som sällan äter fisk och grönsaker. 

Koppla ihop 

18. Vad sker med en ost och skinksmör-
gås olika ingredienser under färden 
genom magtarmkanalen? 

18. En ost och skinksmörgås innehåller 
kolhydrater, fetter och proteiner. 
Kortfattat händer följande: 

Stärkelse (kolhydrat) i brödet: Börjar 
brytas ner av amylas i saliven till maltos. 
Detta stoppas av den sura miljön i 
magsäcken, men nytt amylas kommer 
från bukspottkörteln, när maten hamnar i 
tolvfingertarmen. Sedan bryter enzymet 
maltas i tunntarmen ned maltosen till 
glukos, som kan tas upp av blodet. Fettet 
i margarin eller smör: I tolvfingertarmen 
angrips det av lipaser (fettspjälkande 
enzymer). Resultatet blir glycerol och fria 
fettsyror, som tas upp av cellerna i 
tarmväggen. Där bildas fetter igen, och 
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de transporteras i stor utsträckning i 
lymfan. Protein i brödet och pålägget: I 
magsäcken bryts de ner till mellanlånga 
peptidkedjor av pepsin, sedan till korta 
peptidkedjor i tolvfingertarmen med 
hjälp av enzymer från bukspottkörteln, 
slutligen i stor utsträckning till fria 
aminosyror i tunntarmen; tas upp i och 
transporteras sedan med blodet. 

19. Vilken roll har gastrin respektive 
sekretin i människans matspjälk-
ningskanal? 

19. Hormonet gastrin sätter fart på 
produktionen av magsäcksvätska, 
sekretin stänger av produktionen när pH 
blivit för lågt, vilket oftast är när maten är 
färdigbehandlad i magsäcken. 

*20. Vi lever tillsammans med en stor 
mängd snälla och nyttiga bakterier. Var 
kan du hitta dem? Vad får bakterierna 
respektive vi människor ut av denna 
mutualism – ge exempel. 

20. Vi lever tillsammans med en mängd 
”snälla” bakterier. De flesta finns i tjock-
tarmen men de finns också på huden och 
andra ställen. Bakterierna i tjocktarmen 
får sin energi från den del av födan som vi 
inte själva kan bryta ner, som fibrer. Som 
tack för maten ger de oss en del vitami-
ner som K-vitamin och hormoner som 
serotonin, förbättrar tarmmotoriken, 
stimulerar immunför-svaret och konkur-
rerar ut sjukdoms-alstrande (patogena) 
bakterier. De styr också delvis vår aptit. 

*21. Vad är det som skiljer probiotika och 
prebiotika. Vilken av dem har en 
påvisad positiv effekt? 

21. Prebiotika: mat som har en gynnsam 
effekt på tarmfloran, eftersom bakterie-
floran gynnar oss. Probiotika: levande 
mikroorganismer vars eventuella positiva 
effekt på hälsan inte är bevisad – som 
filmjölk med Acidofilusbakterier. 

22. Hur ser den globala fördelningen av 
länder med för lite respektive för 
mycket näring ut? Ge också exempel 
på sjukdomar som konsekvens av ett 
för litet respektive ett för stort 
näringsintag. 

22. Se kartor och text på s. 208 och 209. 
En generalisering är, att i länder där en 
hög andel av befolkningen har närings-
brist, är överviktsproblemen inte så stora, 
och vice versa. Näringsbrist är värst när 
den drabbar barn, för de behöver 
närings-ämnen för sin tillväxt. Brist ger 
därför hämmad fysisk utveckling och 
dessutom ett försvagat immunförsvar. 
Fetma ökar kraftigt risken för högt 
blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 
typ 2, karies och åderförfettning. 

23. Förklara varför man främst har obe-
hag av gallsten efter en fettrik måltid. 

23. När man äter mycket fett krävs galla 
för finfördelningen. Galla lagras i gall-
blåsan, men om gallstenen täpper till 
uttransporten av galla blir det mycket 
smärtsamt. Så länge man inte äter fet 
mat krävs inte så mycket galla, och 
gallsten/ar märks då inte. 

24. Varför kan en kraftig och långvarig 
diarré bli livshotande? 

24. Vid kraftig diarré förlorar den 
drabbade stora mängder vätska, och 
kroppen kan bli så uttorkad att 
cirkulationssystemet kollapsar 

25. Man kan kräkas eller få diarré dels av 
virus, dels av levande bakterier och 
dels av ämnen som bakterier bildar. 
Vilket problem riskerar man främst 
om 

a) mat får stå för länge i rumstemperatur, 

b) rumstempererad mat värms upp igen 
innan man äter den? 

25. a) Bakterietillväxten ökar snabbt i 
rumstemperatur 

b) Värms maten upp ordentligt så dödas 
de flesta bakterierna, men de toxiner de 
har bildat minskar oftast inte. 

26. Varför kan man rädda livet särskilt på 
små barn genom att ge dem kokt 
vatten blandat med salt och socker? 

26. Vatten behövs för att fylla på förlorad 
kroppsvätska, saltet för att vattnet 
genom osmos annars skulle ta sig in i 
cellerna från blodet, och sockret för att 
ge lite energi. 
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27. Proteinbrist hos havande kvinnor kan 
på olika sätt påverka fostret negativt. I 
ett försök testade man hur olika dieter 
påverkade modern och födelsevikten. 
Man mätte barnets födelsevikt, 
mammans viktökning och i 
blodplasman – koncentrationerna av 

LDL-kolesterol (det ”onda” 
kolesterolet), HDL-kolesterol (det 
”goda” kolesterolet), glukos och 
urinämne. Dieternas innehåll var: 
Lågt protein – högt kolhydrat (LH) 
Normal protein – Normal kolhydrat 
(LL) 
Högt protein – lågt kolhydrat (HL) 

 

 Det 
nyfödda 
barnets 
vikt i kg 

Moderns 
viktökning 
under 
graviditeten 
i kg 

koncentration 
LDL-
kolesterol/ 
(mmol/l) 

koncentration 
HDL-
kolesterol/ 
(mmol/l) 

koncentration 
glukos 
(mmol/l) 

koncentration 
urinämne 
(mmol/l) 

LH 3,19 8,1 0,59 0,96 4,24 1,7 

LL 3,41 12,3 0,70 0,87 4,04 3,0 

HL 3,21 11,1 0,85 0,78 4,20 7,1 

a) Vilket av de uppmätta ämnena i 
blodplasman visar störst variation? 

b) Hur stor är skillnaden i födelsevikt 
mellan de mödrar som gick på LH-diet 
och LL-diet? 

c) Hur påverkar de olika dieterna kvoten 
LDL/HDL? (Ju lägre värde, desto 
bättre.) 

d) En del läkare rekommenderar gravida 
kvinnor HL-dieten. Stöder eller 
motsäger resultaten den 
rekommendationen? 

27a) Urinämne 

b) 0,22 kg, (1,41 kg – 1,19 kg) 

c) LDL/HDL-kvoten blir högre ju mer 
protein dieten innehåller. 

d) Det mesta i undersökningen motsäger 
rekommendationen: 

Om LDL/HDL-kvoten är hög betyder det 
att risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
ökar, födelsevikten blir lägre än med 
normaldieten, och halten av urinämne i 
blodet är högst, vilket kan vara toxiskt. 

Argument för rekommendationen: 

Viktökningen för HL-gruppen ungefär som 
för normaldieten medan viktökningen i 
LH-dieten i underkant för att vara bra. 

 

 

28. Body mass index (BMI) är en 
hälsoindikator. Vid en undersökning 
studerade man om det finns en 
relation mellan högt BMI och risk för 
att utveckla en typ av diabetes typ 21. 

 

a) Skiljer sig risken för att utveckla 
diabetes typ IIx mellan män och 
kvinnor. 

b) Vid vilket BMI för män respektive 
kvinnor är risken 10 % för att utveckla 
diabetes 2? 

c) Hur stor är skillnaden i risk mellan män 
och kvinnor vid BMI över 35? 

28a) Ja, risken är större för kvinnor. 

b) För män vid ett BMI på cirka 30, för 
kvinnor ett BMI på cirka 26. 

c) Vid ett BMI på 35 så är risken för män 
cirka 42 % och för kvinnor cirka 94 %, 
alltså en dubbelt så hög risk för kvinnor 
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Tänk till! 

29. Alla proteiner vi äter bryts ned till sina 
beståndsdelar i tarmkanalen. Men hur 
är det med fördelningen av de olika 
beståndsdelarna när vi äter kött 
respektive växter, och varför måste 
vegetarianer se till att kombinera olika 
sorters växter i maten? 

29. Kött: Fördelningen är ungefär som i 
våra egna vävnader. Växter: En del har 
tillräckligt av en del essentiella amino-
syror, men för lite av andra. Vegetarianer 
bör kombinera olika typer av växter för 
att komplettera fördelningen av 
essentiella aminosyror. 

30. Fetter är inte vattenlösliga, och enzy-
mer är inte fettlösliga. Hur kan då 
fetterna brytas ner i tarmen? 

30. Fettdropparna finfördelas, emulgeras, 
med hjälp av gallan. Då kommer de 
vattenlösliga enzymerna åt att dela upp 
fett i glycerol och fria fettsyror. 

31. Varför är magsår en bakteriesjukdom, 
trots att den har samband med stress 
och med att saltsyran i magsäcken 
fräter sönder vävnaden? 

31. Stress får ibland bakterien 
Helicobacter pylori att tillväxa. Bakterien 
bryter ner magsäckens slemhinna och 
förstör då skyddet mot enzymet pepsin så 
att magsäckens vägg börjar brytas ner.  

32. Om man jämför med vad vi åt i 
Sverige för 100 år sedan så har kosten 
förändrats mycket. Vilka förändringar 
har varit bra respektive dåliga?  

32. Kortfattat så har alla tillräcklig med 
näringsriktig mat året runt, men snabb-
mat, vars nyttighet kan diskuteras, fanns 
inte för 100 år sedan. Snabbmaten och 
det generella överflödet har även ökat 
andelen av befolkningen med övervikts-
problem. Svaret kan utvecklas. 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Varför behöver större djur speciella 
andningssystem? 

1. Kvoten mellan kroppsyta och volym blir 
för liten. Därför har speciella andnings-
organ utvecklats hos större djur. 

2. Hur andas daggmaskar, insekter, fiskar 
respektive fåglar? 

2. Daggmaskar: genom hela hudytan, 
insekter genom trakéer, fiskar med gälar 
och fåglar med lungor. 

3. Vad menas med att fiskarnas gälar 
bygger på ”motströmsprincipen”? 

3. Motströmsprincipen innebär att blodet 
rinner i motsatt riktning mot den vatten-
ström som passerar gälarna. Syreupp-
taget sker då över hela ytan. 

4. Beskriv hur människans lungor är 
uppbyggda. 

4. Lungorna är uppbyggda av mycket 
stort antal alveoler (lungblåsor), var och 
en omgiven av ytterst tunna blodkärl.  

5. Vilka organ transporterar luften från 
yttervärlden till lungorna? 

5. Inandningen är en passiv process som 
är följden av att lungorna utvidgas när 
diafragman drar ner dem samtidigt som 
revbensmuskler utvidgar bröstkorgen. 

6. Vilken roll har cilier respektive 
broskringar i luftvägarna? 

6. Broskringarna håller luftstrupen ut-
spänd. Cilier i luftstrupen transporterar 
upp skräp som har följt med inandnings-
luften.  

7. Hur fungerar hemoglobinet vid 
syretransport? 

7. Syre binds till hemoglobinmolekylerna, 
4 syrgasmolekyler per hemoglobin-
molekyl. I cellerna får koldioxiden 
syrgasen att lämna hemoglobinmole-
kylen. I lungorna, där syrgas tas upp, sker 
motsatsen, så att koldioxid vädras ut. 
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8. Varför är kolmonoxid en så farlig gas? 

8. Kolmonoxid binder mycket starkare till 
hemoglobin än syre, och konkurrerar 
därmed ut syret. 

9. Hur transporteras koldioxiden i blodet 
från vävnaderna till lungorna? 

9. Koldioxid transporteras mest som 
vätekarbonatjoner i blodplasman. Se 
jämviktsreaktionen på s. 221. 

10. Nämn tre saker i kroppen som 
påverkar andningsfrekvensen. Vad är 
viktigast? 

10. Mest av allt fysisk ansträngning, men 
även minskad syrekoncentration 
respektive ökad koldioxidkoncentration, 
samt ”yttre” faktorer, som rökning. 

11. Vilken funktion har proteinet 
myoglobin för syreomsättningen? 

11. Myoglobin korttidslagrar syre i 
musklerna. 

12. Ge ett förslag till förklaring varför 
sälar och valar har mycket myoglobin i 
sina muskelceller. 

12. Myoglobin binder syre hårdare än 
hemoglobin och vattenlevande däggdjur 
behöver stora ”syrelager” för att klara av 
långa dyk. 

Koppla ihop 

12. Redogör för syrets transport från 
andningsluften fram till cellerna i 
vävnaderna (hos människan). 

12. I alveolerna diffunderar syrgas in i de 
röda blodkropparna och binder till 
hemoglobin. Den proton som då frigörs 
driver kolsyrajämvikten åt höger så att 
koldioxid diffunderar ut till alveolen, och 
andas ut. Ute i kroppens vävnader går 
reaktionerna i motsatt riktning. Koldioxid 
reagerar med vatten så att en 
vätekarbonatjon och en proton bildas. 
Protonen driver ut syrgasen från 
hemoglobinmolekylen så att den kan 
diffundera in i cellerna. 

 

 

 

13. Jämför människan och fåglarnas 
andningssystem. Varför tror du att de 
skiljer de sig? 

13. Fåglar vingmuskler arbetar hårt och 
behöver stora mängder syrgas. Systemet 
med lungsäckar i kombination med 
lungor gör att lungorna tar upp syre både 
vid inandning och vid utandning. 

Tänk till! 

*14. Vad menas med Bohr-effekten? 

14. Bohr-effekten är att hemoglobinets 
förmåga att binda syre minskar om pH 
sjunker, kroppstemperaturen höjs och 
koncentrationen av BPG ökar. Allt detta 
händer vid hård fysisk ansträngning så att 
mer syre lämnar hemglobinmolekylen 
och når cellerna. 

*15. Vad är det för fysiologiska föränd-
ringar som sker vid höghöjdsträning? 

15. Både mängden röda blodkroppar och 
mängden myoglobin ökar. 

16. Motströmsprincipen gäller också för 
fåglar, i deras tunna ben. Hur tror du 
att den fungerar där? 

16. Vener som transporterar blodet till 
hjärtat och artärer som transporterar 
blod från hjärtat är åtskilda hos däggdjur. 
I fåglarnas ben ligger de nära varandra så 
att det varma blodet från kroppen värmer 
upp blodet som är på väg till kroppen. 

17. Erytropoietin (EPO) är ett hormon 
som ökar produktionen av röda 
blodkroppar. Intensiv träning ger en 
naturlig ökning av EPO, men att ta 
”EPO-piller” betraktas inom idrotten 
som doping. En undersökning gjordes 
för att studera om träning på elitnivå 
kunde påverka EPO-halten i blodet. 
Som kontrollgrupp användes motio-
närer (på god nivå). Se diagrammet på 
nästa sida! 

a) Jämför EPO-medelvärden och 
träningstider för de olika grupperna. 

b) Ta nu hänsyn till standardavvikelser 
och jämför igen. Argumentera för och 
emot att hård träning ökar halten 
EPO.   
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  tävlande atleter 

 motionärer simmare triathlon-
utövare 

taekwondo-
utövare 

genomsnittlig ålder 
(år) 

21 18 27 21 

träning 
(genomsnittligt antal 
timmar/vecka) 

5 35 16 20 

genomsnittlig EPO 
(iu/l) 

11,1 15,7 12,6 11,2 

EPO, 
standardavvikelse 
(iu/l) 

4,0 5,2 4,3 3,7 

 

17a) Simmare som tränar mer än övriga 
har högst EPO-halter. Motionärer och de 
som tränar för triathlon och taekwondo 
ligger på ungefär samma nivå, och lägre 
än simmare.  

b) När man tar hänsyn till 
standardavvikelsen så ser man att 
värdena överlappar varandra. Alltså är 
slutsatsen att simning skulle ge högre 
EPO-halt mindre säker. En större studie 
skulle möjligen kunna påvisa en faktisk 
skillnad. 

Diskutera 

18. Hjälper det mot stress att ta några 
långsamma och djupa andetag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Beskriv hur transportsystemet fungerar 
hos kräftdjur, daggmaskar, fiskar, 
groddjur respektive kräldjur. 

1. Kräftdjur har ett öppet system och 
blodet rinner både i kärl och öppna 
hålrum. Övriga har ett slutet system där 
blodet bara rinner i kärl. Daggmaskar har 
inget egentligt hjärta utan ett litet pump-
centrum per segment. Fiskar har ett 
tvårummigt hjärta som pumpar runt 
blodet, men där syrerikt- och syrefattigt 
blod blandas. Kräldjur har ett dubbelt 
kretslopp – ett för syresättning i lungorna 
och ett för resten av kroppen (liksom 
fåglar och däggdjur). Då deras hjärta är 
trerummigt sker en viss blandning av 
syrerikt och syrefattigt blod. 

2. Vad menas med 

a) öppet respektive slutet blodomlopp? 

b) enkelt respektive dubbelt blodomlopp? 

2a) Öppet rinner inte i kärl hela tiden. 
Slutet rinner alltid i kärl.  

b) Enkelt, tvårummigt hjärta där syrerikt 
och syrefattigt blod blandas. Dubbelt, 
lungkretslopp och kroppskretslopp är 
separerade.  

3. Vilka ”rum” finns i människans hjärta? 

3. En människas hjärta har två förmak och 
två kammare. 
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4. Hur ser segel- resp. fickklaffar ut, var 
finns de, och vilka uppgifter har de? 

4. Klaffarna förhindrar att blodet rinner 
baklänges genom att de bara kan öppnas 
i en riktning. Segelklaffar mellan förmak 
och kammare; fickklaffar i aorta och 
lungartärer. 

5. Hur många hjärtslag per minut gör 
vanligtvis hjärtat hos en vuxen person 
i vila? 

5. Vilopulsen är cirka 70 slag per minut, 
men den individuella variationen är stor. 

6. Hur samordnas hjärtats slag, och hur 
kan man ta reda på om hjärtat 
fungerar som det ska med hjälp av 
”samordningsmekanismen”? 

6. SA-noden i höger förmaks vägg är 
impulsgivare. Den ger hjärtat dess 
vilopuls. Om frekvensen behöver öka så 
kommer en order från hjärnan. 

7. På vilka två sätt ökas hjärtats kapacitet 
vid hårt kroppsarbete? 

7. Pulsfrekvensen och slagvolymen ökar. 

8. Vilka två typer av blodtryck mäter man, 
vad innebär de, och vilka värden kan 
anses vara normala? 

8. Man mäter det systoliska och 
diastoliska blodtrycket. Kamrarnas 
kontraktion ger det systoliska trycket och 
kamrarnas fyllnadsfas det diastoliska 
trycket. Normalvärden för en ung vuxen 
är 90-120/60-90 (systoliskt-/diastoliskt 
tryck). Vid ett blodtryck på 140 / 90 går 
gränsen för hypertoni, högt blodtryck. 

9. Varför är blodtrycket i venerna mycket 
lägre än blodtrycket i artärerna? 

9. Hjärtats tryck har minskat kraftigt i 
venerna. 

10. Hur kan blodet komma tillbaka till 
hjärtat trots det låga trycket i 
venerna? 

10. Skelettmuskulaturen pressar blodet 
framåt i venerna. Venklaffar hindrar det 
från att rinna baklänges. 

11. Blodtrycket i lungartären är betydligt 
lägre än i aorta. Ser du något samband 
med hur hjärtmuskeln är uppbyggd? 

11. Vänster kammare har en tjockare 
muskelvägg, höger kammare en tunnare 
muskelvägg. 

12. Hur låter hjärtat i stetoskop, och vilka 
händelser motsvaras av de olika 
ljuden? 

12. Ljudet ungefär ”Lubb-dubb”. Lubb när 
segelklaffarna stängs, dubb när 
fickklaffarna stängs. 

13. Vilken roll i kretsloppet har artärer 
respektive vener? 

13. Artärer för alltid blodet från hjärtat. 
Vener för alltid blodet mot hjärtat. 

14. Vilka likheter respektive skillnader 
finns i uppbyggnaden av artärer och 
vener? 

14. De är båda uppbyggda av samma 
vävnadslager men artärernas är tjockare, 
framför allt muskellagret. Venerna har 
venklaffar för att förhindra att blodet 
rinner baklänges. 

15. Vad menas med kapillärer? 

15. Kapillärer är de mycket tunna kärlen 
mellan artärer och vener, alltså de kärl 
från vilka ämnesutbyte sker mellan blod 
och celler. 

16. Hur kan blodflödet genom 
kapillärerna styras? 

16. När kapillärerna inte behövs kan de 
stängas av med låsmuskler (sfinktrar) i 
förgreningarna. 

17. Hur styrs hjärtfrekvens respektive 
blodtryck? 

17. Hjärtfrekvensen styrs av SA-noden 
som ger vilopulsfrekvensen. De 
autonoma och centrala nervsystemen 
och vissa hormoner ökar (eller minskar) 
frekvensen. Ett exempel är när det 
autonoma nervsystemet reagerar på en 
förhöjning av koldioxidkoncentrationen 
(lägre pH) i blodet. Då skickas signaler till 
hjärtat att öka slagfrekvensen. 

18. Vilken uppgift har kransartärerna? 

18. Kransartärerna försörjer 
hjärtmuskelcellerna med näringsämnen 
och syre. 
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19. Hur stor volym blod brukar hjärtat 
pumpa ut i kroppen vid varje pulsslag? 

19. Under en minut i vila slår hjärtat 70 
slag och 5 liter blod passerar. Det 
motsvarar ungefär 70 milliliter per slag. 

20. Vilka är blodets två 
huvudbeståndsdelar – alltså deras 
speciella namn? 

20. Blodplasma och blodkroppar 

21. Hur bildas blodkropparna? 

21. Blodkropparna bildas från 
blodstamceller i benmärgen. 

22. Vilken roll har albuminer i blodet? 

22. Blodproteiner som albumin 
säkerställer blodets osmotiska tryck, det 
vill säga, håller kvar tillräckligt med 
vatten. 

23. Beskriv kortfattat hur blodets levring 
går till. 

23. Koagulationsfaktorer från det skada-
de området katalyserar omvandlingen av 
protrombin till trombin som i sin tur kata-
lyserar omvandlingen av löst fibrinogen 
till olösligt fibrin. Fibrin bildar ett nät över 
skadan så att den täpps till. 

24. Vad menas med serum, och vad 
innehåller det? 

24. Serum är blodplasma utan fibrinogen. 

25. Hur bildas lymfan? 

25. Lymfa är överskottsvätskan från 
kapillärer och cellmellanrum som samlas 
upp i lymfkärl och sedan återförs till 
blodet vid hjärtats högra förmak. 

26. Hur uppstår ateroskleros (åderför-
fettning)? Hur kan den motverkas? 
Vad kan man annars drabbas av? 

26. Ateroskleros innebär att blodkärlen 
blir stela. Små klumpar av lipoprotein och 
kolesterol bildar plack. Kärlen kan täppas 
till, men plack kan även lossna och sedan 
blockera kärl någon annanstans i kroppen 
– en infarkt. 

27. Vilka är riskerna med högt blodtryck? 

27. Högt blodtryck är ofta ett tecken på 
stela blodkärl vilket ger en ökad risk för 
infarkter. 

28. Vad menas med hjärtinfarkt? 

28. Hjärtinfarkt betyder något av hjärtats 
kranskärl har blivit blockerat. 

29. Vad kan man råka ut för om blodet 
har för låg halt albumin? 

29. En för låg albuminhalt leder till att 
vätska sipprar ut ur blodkärlen och 
ansamlas i vävnader (ödem). 

30. Vad menas med anemi, och vad kan 
den bero på? 

30. Anemi, i dagligt tal blodbrist, orsakas 
av låg hemoglobinnivå som i sin tur kan 
bero på järnbrist eller brist på vitamin 
B12. 

31. Vilka kirurgiska metoder kan man 
använda för att behandla personer 
med förträngda kranskärl? 

31. Kärlvidgande och antikoagulerande 
mediciner. I allvarliga fall krävs operation, 
en bypass-operation eller 
ballongsprängning. 

Koppla ihop 

32. Med tanke på blodvolymen, hjärtats 
slagvolym och antalet hjärtslag per 
minut, hur lång tid tar det för allt blod 
att passera genom hjärtat? 

32. En vuxen person har cirka 5 liter blod 
(5 000 milliliter). Vid vila är 
hjärtfrekvensen cirka 70 slag per minut 
och vid varje slag pumpas cirka 70 
milliliter. Alltså tar det cirka 1 minut för 
allt blod att passera hjärtat.  

33. Vilka krafter får näring att passera 
från kapillärerna till cellerna 
respektive avfallet från cellerna till 
kapillärerna? Vad händer med denna 
transport vid hård fysisk 
ansträngning? 

33. Blodtrycket, diffusion och aktiv 
transport på den arteriella sidan av 
kapillären. Osmotiskt tryck, diffusion och 
aktiv transport på den venösa sidan. 

34. Vilka antikroppar och antigen 
förekommer i de olika blodgrupperna? 
Vilken betydelse har dessa 
antikroppar och antigen vid 
blodtransfusioner? 



 
• •  

 

34. Blodgrupp A: antikropp B i plasman 
och A-antigen på blodkroppsytan. 

Blodgrupp B: antikropp A i plasman och 
B-antigen på blodkroppsytan 

Blodgrupp AB: A- och B-antigen på 
blodkroppsytan men inga antikroppar i 
plasman 

Blodgrupp 0: Antikroppar mot A och B i 
plasman men inga antigen på 
blodkroppsytan. 

Om en person får ”fel” blod klumpar 
blodkropparna ihop sig och kan täppa till 
de tunnare blodkärlen.  

35. Vad kan vara anledningen till att fiskar 
inte har utvecklat ett blodkärlssystem 
med dubbla kretslopp som däggdjur 
och fåglar?  

35. Fiskar, som har ett tvårummigt hjärta 
(en pump), har inget behov av en 
effektivare cirkulation eftersom deras 
syrebehov är lågt. Landlevande däggdjur, 
som har ett fyrrummigt hjärta (två 
pumpar), har hög ämnesomsättning och 
behöver därför mycket syre. Separata 
lungkretslopp och kroppskretslopp ger 
högre effektivitet. 

Tänk till! 

36. Vilken annan blodfaktor kan ha bety-
delse vid graviditet, och på vilket vis? 

36. Rh-faktorn kan ha betydelse vid 
graviditet. När en Rh-negativ kvinna 
väntar ett barn som är Rh-positivt bildas 
antikroppar mot barnets blod. Vid nästa 
graviditet bekämpar därför mammans 
immunförsvar fostret, om detta är Rh-
positivt, vilket tidigare ledde till att 
fostret fick svår anemi, hjärnskador och i 
värsta fall dog. Idag så får mamman efter 
den första förlossningen en injektion med 
antikroppar som förstör de Rh+-antigen 
som mamman har fått från fostret. Alltså 
inga problem vid kommande graviditet. 

 

 

 

 

37. Beskriv hur blodet flödar igenom 
hjärtat under en hjärtcykel, och vad 
som får hjärtmuskulaturen att arbeta? 

37. SA-noden sätter igång kontraktionen, 
och får förmaken att dra ihop sig så att 
blodet strömmar ner i kamrarna, från 
höger förmak till höger kammare och från 
vänster förmak ner till vänster kammare. 
I väggen mellan förmak och kammare tar 
AV-noden emot pulsvågen. Den förs i en 
speciell nervbana vidare ner till 
hjärtspetsen där kontraktionen av 
kamrarna börjar. Kamrarna kontraherar 
och blodet pressas ut till lungor från 
höger kammare och via aorta och ut i 
kroppen från vänster förmak. Mellan 
kammare och förmak finns segelklaffar 
som förhindrar att blodet rinner tillbaka 
till förmaken, och i aorta och lungartären 
finns fickklaffar med samma funktion. 
Hjärtats slagfrekvens kan i viss mån också 
påverkas av viljan. 

38. Jämför blodcirkulation och andning 
hos däggdjur och fåglar. Vilka likheter 
och skillnader finns? 

38. Likheter: Dubbelt slutet kretslopp, 4-
rummigt hjärta men fåglars hjärtan 
relativt kroppen större.  

Olikheter: Däggdjur har dubbelriktad 
andning, luften sugs i lungorna och trycks 
sedan efter gasutbyte ut. Fåglarna har ett 
effektivare system men enkelriktad 
andning. Luften sugs in, passerar 
lungorna där gasutbyte sker, når 
luftsäckar, för att vid utandning passera 
lungorna en gång till då gasutbyte åter 
sker. Alltså enkelriktat in och enkelriktat 
ut.   Däggdjurens system innebär också 
en viss blandning av gammal och ny luft, 
vilket fåglarna inte har.   

Diskutera 

39. Vilka livsstilsfaktorer har störst 
betydelse för att vårt 
cirkulationssystem ska fungera väl 
hela livet? 
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Träna på basfakta 

1. Nämn några ämnen som bildas vid 
ämnesomsättningen och som kroppen 
måste göra sig av med. 

1. Kväverester från proteiner, överskott 
av olika salter, koldioxid. 

2. Vilka tre molekyler använder olika 
grupper av ryggradsdjur för att bli av 
med överflödigt kväve? 

2. Giftiga kväverester från nedbrutna 
proteiner som inte kan återanvändas 
avges i olika form. Fiskar: ammoniak, 
Fåglar: urinsyra och däggdjur: urinämne 

3. Hur fungerar utsöndringen hos 
daggmaskar, insekter, sötvattensfiskar 
respektive saltvattensfiskar?  

3. Daggmaskar – ett enkelt njurliknande 
system i varje segment som filtrerar bort 
det som ska utsöndras. 

Insekter – rör i kroppshålan avskiljer 
utsöndringsprodukter och töms sedan i 
tarmkanalen. 

Sötvattensfiskar – får i sig mycket vatten 
genom osmos då de har en inre salthalt 
som är högre än omgivningens. 
Kväverester avges som kraftigt utspädd 
ammoniak, men mängden saltjoner är 
mycket liten.  

Saltvattensfiskar – har motsatt problem; 
den inre salthalten är lägre än 
omgivningens. De avger därför mer 
koncentrerad ammoniak och stora 
mängder saltjoner 

4. Hur kan människokroppen göra sig av 
med vatten, koldioxid och 
kväverester? 

4. Koldioxid avges i lungorna och följer 
med utandningsluften. Vatten avges som 
urin, som svett och i utandningsluften. 
Kväverester omvandlas till urinämne och 
avges via njurarna. 

5. Förklara varför njurarna har en viktig 
roll i att upprätthålla homeostas. 

 

 

5. Det är i njurarna som blodets 
saltbalans regleras. Om det är för hög 
salthalt i blodet så resorberas vatten och 
urinen får hög salthalt. Om salthalten i 
blodet är låg avges mer vatten samtidigt 
som salter tas upp igen efter filtreringen, 
urinen blir mer utspädd.  

6. Nämn några andra uppgifter för 
njurarna än att utsöndra 
avfallsämnen. 

6. De producerar också hormoner, till 
exempel renin, och bidrar till att justera 
blodtrycket. 

7. Vad sker i njurkapslarna? 

7. Blodet filtreras; urinämne, en del 
vatten och små molekyler och joner 
passerar igenom, medan blodkroppar och 
stora blodproteiner inte kan passera, och 
därför stannar kvar i blodet. 

8. Vad menas med primärurin? 

8. Primärurin är den vätska som bildats 
efter filtreringen i njurkapseln 

9. Nämn några ämnen som finns lösta i 
primärurinen, men inte i den slutliga 
urinen. 

9. Glukos och andra näringsämnen och 
många av de joner som finns i blodet. 

10. Finns det några ämnen som inte finns 
i primärurinen, men som utsöndras till 
den slutliga urinen? 

10. En del gifter och joner tas aktivt upp 
av njurslingan. Ammoniumjoner tas upp 
passivt. 

11. Vad sker i njurkanalen – även i dess 
olika delar? 

11. I den proximala delen tar blodkärlen 
tillbaka det som har läckt ut men som 
kroppen vill behålla, exempelvis vatten, 
glukos, aminosyror, vitaminer och en del 
joner, medan droger och 
läkemedelsrester avges till denna del. I 
Henles slinga tar blodkärlen upp mer 
vatten och salter. I den distala delen 
avges och upptas joner, allt efter 
kroppens behov. I uppsamlingsröret sker 
ytterligare finjustering av vatten- och 
joninnehåll. 
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12. Varför är ADH ett viktigt ämne? 

12. Hormonet ADH sänds ut från 
hypofysen i hjärnan om salthalten i 
blodet är för hög. Mer vatten tas tillbaka 
till blodet och hormonet signalerar också 
att man behöver dricka så att blodet blir 
mer utspätt. 

13. Vad är det som orsakar urinvägs-
infektion?  

13. Urinvägsinfektion orsakas av bak-
terier. 

14. Ge exempel på olika exkretions-
metoder djur använder för att 
upprätthålla homeostas. 

14. Små filterenheter i varje segment 
vilka mynnar i huden, som hos dagg-
maskar. Rör som börjar blint i kropps-
hålan och mynnar ut i tarmen, som hos 
insekter. Njurar som avskiljer ämnen som 
ska utsöndras, som hos däggdjur. 

Koppla ihop 

15. Förklara varför en aktiv inpumpning 
av natriumjoner i celler sedan kan 
leda till att vatten kommer in. 

15. Den osmotiska jämvikten ändras i 
cellen, och den tar då upp mer vatten för 
att återställa balansen. 

16. Hur reagerar njurarna när du har ätit 
en påse chips? 

16. Chips innehåller mycket salt. 
Salthalten ökar i blodet och njurarna ser 
till att överskottet av salt avges i njurarna. 

Tänk till! 

17. Varför blir man mindre kissnödig när 
man springer? 

17. Anledningen till att man springer är 
vanligen att snabbt komma bort från 
något eller snabbt komma till något. En 
kisspaus skulle kunna innebära en 
katastrof om man till exempel flyr från en 
anfallande björn. Fysiologiskt så stängs 
signalerna från urinblåsan om tömning 
tillfälligt av. 

 

 

18. Varför är det viktigt att dricka mycket 
när man har en ordentlig infektion 
med hög feber? 

18. Hög feber innebär oftast perioder 
med starka svettningar för att kroppen 
ska kyla ner. Det vatten som den febrige 
personen förlorar måste ersättas, 
eftersom osmosregleringen rubbas och 
blodtrycket kan sjunka. Vid hög feber kan 
även vätskeersättning som innehåller 
salter och socker behövas. 

Diskutera 

19. Brunbjörnen ligger i vintersömn 4–6 
månader och då varken äter eller 
dricker den. Vi människor skulle 
däremot inte klara oss ens några 
dagar utan vatten. Vilka anpassningar 
måste ha utvecklats hos brunbjörnen 
för att den ska klara sin långa sömn? 
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Träna på basfakta 

1. Ge några argument för att alla 
organismer behöver ett försvar. 

1. Livet innebär att ”äta eller ätas”, det 
vill säga, alla kan vara en näringsresurs 
för många parasiter. Om man inte kan 
hålla undan parasiterna kanske de tar 
över helt och hållet, och då dör man. 

2. Hur kan växter försvara sig mot 
angripare? 

2. Illasmakande eller giftiga ämnen, locka 
till sig parasiterande djur, taggar osv. 
Vaxskikt, inkapsling av virusangripna 
celler. 

3. Vad menas med att alla djur (tycks) ha 
ett icke-specifikt försvar? 

3. Alla djur har ett försvar som reagerar 
ganska lika på allt främmande, oavsett 
om organismen har träffat på detta 
främmande tidigare eller ej. 

4. Varför är det en fördel att som 
ryggradsdjuren även ha ett specifikt 
försvar? 

4. De kan försvara sig särskilt effektivt 
mot speciella angripare som de har 
träffat på tidigare, olika i olika miljöer. 

5. Nämn några ”vägar” för smittsamma 
organismer att komma in i 
människokroppen. 

5. Mag-tarmkanalen, luftvägarna, huden, 
ögonen. 

6. Vilka tre försvarslinjer har 
människokroppen? 

6. Huden, vita blodkroppar som ”äter” 
bakterier, och det egentliga 
immunförsvaret – det specifika. 

7. På vilka olika sätt stoppar kroppen de 
bakterier som försöker tränga in i vår 
kropp? Jämför de olika ”vägarna”. 

7. Huden: ”Snälla” bakterier konkurrerar 
ut de patogena bakterierna, och körtlar 
bildar bakteriehämmande ämnen; Mag-
tarmkanalen: Saliven är bakteriedödande, 
magsaftens låga pH dödar många 

organismer. Ögonen: Tårvätskan har det 
bakteriedödande enzymet lysozym. 

8. Beskriv minst fyra typer av vita 
blodkroppar. 

8. Monocyter i blodet fagocyterar (”äter 
upp”) det som är kroppsfrämmande. I 
vävnader omvandlas de till fagocyterande 
makrofager som presenterar antigen för 
hjälparceller; Neutrofila granulocyter: 
Äter (fagocyterar) inkräktare; Eosinofila 
granulocyter: Bekämpar parasitmaskar; 
Basofila granulocyter: Bildar histamin och 
heparin; NK-celler: Bekämpar cancer-
celler och virusinfekterade kroppsceller; 
Mastceller: Finns i slemhinnor där de 
bildar histamin och heparin; Dendritiska 
celler: Dödar inkräktare, presenterar för 
T-hjälparceller. 

9. Vilken är skillnaden mellan infektion 
och inflammation? 

9. Infektion: Det vi drabbas av när 
bakterier eller virus tränger in i kroppen. 
Inflammation: Immunförsvarets reaktion 
vid en skada eller infektion; ofta i form av 
rodnad och svullnad. 

10. Vad menas med antigen respektive 
antikroppar? 

10. Antigen: Kroppsfrämmande ämnen 
(inkräktare), som immunförsvaret reage-
rar på. Antikroppar: bildas av B-celler och 
består av pro-teiner som mycket precist 
binder till ett specifikt antigen. 

11. Till vad ”mognar” lymfocyter, och 
vilka uppgifter har de olika typerna av 
lymfocyter? 

11. Lymfocyter bildas alltid i benmärgen. 
B-celler mognar där, och deras roll är att 
producera antikroppar, ”minnas” angri-
pares antigen, och därmed minnas vilka 
antikroppar som passar. T-celler mognar i 
thymus och kan mogna till T-mördarceller 
som fagocyterar skadade celler, T-hjälpar-
celler som samordnar det specifika för-
svaret, , T-suppressorceller som stänger 
av försvaret när antigenet är bekämpat, 
och dämpar överdrifter i immunförsvaret. 
B och T-celler bildar även minnesceller 
som kommer ihåg det antigen de 
aktiverats mot. 
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12. Hur och vid vilka tillfällen bildas 
antikroppar? 

12. Det finns mängder av olika B-celler 
som skulle kunna bilda antikroppar mot 
något speciellt antigen. När de träffar på 
”sitt” antigen så omvandlas de till plasm-
aceller, och delar sig. Plasmacellerna 
bildar mängder av de speciella 
antikropparna. B-celler bildar även 
minnesceller. 

13. Hur kan antikroppar sedan bidra till 
kampen mot en angripare? 

13. Antikropparna fastnar på angriparna, 
vilket kan leda till att angriparna  
a) klumpar ihop sig – de blir på så sätt 
oskadliggjorda, b) ”märker dem” för 
makrofager – som äter upp dem,  
c) förstör angriparnas cellmembran med 
hjälp av ”komplement”. 

14. Vad menas med autoimmuna 
sjukdomar? Ge tre exempel! 

14. Immunförsvaret angriper egen 
vävnad. Exempel: ledgångsreumatism, 
MS, diabetes, glutenintolerans. 

15. Hur uppkommer allergiska 
reaktioner? 

15. Immunförsvaret uppfattar något 
ofarligt som ”farligt” och startar en 
inflammationsreaktion. 

16. Vad är det i miljön som oftast utlöser 
en allergisk reaktion? 

16. Pollen, djurdamm och olika 
födoämnen. 

Koppla ihop 

17. Hur kan makrofager ”tala om” för T-
hjälparceller att någon 
sjukdomsframkallande organism har 
tagit sig in i vår kropp, och vad gör 
sedan T-hjälparcellen? 

17. De äter upp angriparen (antigen), och 
presenterar delar av den på sin yta som 
för en T-hjälparcell. När T-hjälparcellen 
nu har fått kunskap om inkräktaren så 
aktiverar den övriga celler i det specifika 
försvaret, B- och T-mördarceller. 

 

18. Du har fått en infektion och är så sjuk 
att du måste uppsöka sjukvården. 
Läkaren är stressad och vill direkt 
skriva ut antibiotika. Varför bör du då 
artigt ifrågasätta läkarens beslut? 

18. Många av de vanliga infektioner vi 
drabbas av orsakas av virus och anti-
biotika har ingen verkan på virus. 
Dessutom bör antibiotika bara ges när 
det är absolut nödvändigt eftersom det 
finns risk för att antibiotikaresistens 
uppkommer – ju fler som använder 
antibiotika, desto större är risken. 

19. Vad är konstant respektive variabelt i 
antikroppens struktur? 

19. Större delen är konstant, medan 
bindningsytan för antigen varierar. 

20. Finns det några botemedel mot virus, 
eller något annat sätt att bekämpa 
dem? 

20. Det finns läkemedel som lindrar 
somliga virusinfektioner, som acyklovir 
mot herpes och AZT mot hiv. I dessa fall 
stör de virusets replikation (kopiering). 
Det finns också vaccin mot en del infekt-
ioner, till exempel kondylom (humant 
papillomvirus) som orsakar könsvårtor. 

21. Vad måste ett patogen (sjukdoms-
alstrare) kunna klara av för att sprida 
en sjukdom? 

21. Den måste bland annat hitta en 
lämplig plats att föröka sig på inuti 
värdorganismen, överleva attacker från 
värdorganismens immunförsvar och till 
sist ta sig ut ur värdorganismen för att 
sprida sig vidare till nästa offer. 

Tänk till! 

22. Förklara varför en sjukdom som 
mässling fungerar så här: a) Man blir 
sjuk första gången man utsätts för 
viruset, men tillfrisknar. b) Om man 
senare i livet kommer i kontakt med 
mässlingssjuka personer får man inga 
sjukdomssymtom alls. 
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22. a) Viruset hinner föröka sig så pass att 
man blir sjuk, men immunförsvaret 
hinner så småningom ikapp. b) 
Minnescellerna aktiveras så snabbt och 
sätter igång med antikroppsproduktion, 
att viruset knappast hinner föröka sig 
innan antikropparna har förstört det. 

23. När det fungerar som det gör med 
mässling, hur kan det då komma sig 
att man kan drabbas av förkylningar 
flera gånger varje år? 

23. Det är fråga om många olika slags 
virus, som dessutom muterar så att 
immunförsvaret inte känner igen dem 
från ett år till ett annat. 

*24. Varför kan en hiv-infektion få så 
allvarliga följder? 

*24. Immunförsvaret slutar fungera så att 
man drabbas av många olika infektioner, 
som friska personer vanligtvis inte blir 
sjuka av alls. 

*25. Förklara varför inte alla aids-
drabbade personer dör av exakt 
samma sjukdom. 

*25. Immunförsvaret är allmänt nedsatt, 
så man kan inte försvara sig mot någon 
infektion över huvud taget, och det är 
mest slumpen som avgör vilken slags 
infektion man drabbas av. 

Diskutera 

26. Vilka är för- respektive nackdelarna 
med antibiotikaanvändning? 

27. En del infektionen som vi råkar ut för 
ger ett immunminne som varar hela 
livet. Andra infektioner ger bara ett 
kortvarigt immunminne. Vad kan vara 
förklaringen till att det varierar? 

28. Av olika skäl så väljer en del att avstå 
från vaccin som ingår i det allmänna 
vaccinationsprogrammet. Vilka 
argument finns för respektive emot 
ett sådant ställningstagande? 

 

 

 

 

Träna på basfakta 

1. Inom djurriket anser man att det finns 
tre typer av skelett, vilka? Ge exempel 
på djur med respektive typ av skelett. 

1. Hydrostatiskt skelett: daggmaskar; 
yttre (exoskelett): leddjur; inre 
(endoskelett): främst ryggradsdjur. 

2. Vad menas med brosk, kompakt ben 
respektive benmärg? 

2. Brosk: Mjukare vävnad; kompakt ben: 
det ”hårda” – små celler med hård 
mellanmassa; benmärg: mjuk vävnad i 
hålrummet på ett kompakt ben. 

Errata: Denna frågas saknas i bokens första tryckning! 

3. Förklara hur våra leder förstärks av 
olika bildningar. 

3. Senor och ligament (korsband) håller 
ihop lederna. I knäleden där belastningen 
är hög finns också menisker som ger extra 
stötdämpning.  

4. Ge tre argument för att ben är levande 
vävnad. 

4. Barn växer, skador läker, man kan få 
cancer i skelettet. 

5. Vilka tre typer av muskler har vi, och 
vilka är deras uppgifter? Var i kroppen 
finns de olika typerna? 

5. Tvärstrimmig skelettmuskulatur, ofta 
kraftiga, fibrer med olika ”snabbhet” – 
utför alla medvetna muskelrörelser . 

Glatt muskulatur: Är uthålliga men 
långsammare än tvärstrimmiga; är ofta 
inbyggda i olika organ. Kan inte påverkas 
med viljan. Tvärstrimmig hjärtmuskulatur, 
som är både snabb och uthållig. Styrs i 
huvudsak av ett eget impulscentrum. 

Errata: I bokens första tryckning ligger översta stycket i 

svaret som en fråga, med samma numrering (5) som 

själva frågan! 

6. Vad menas med att två muskler kan 
vara antagonister? 

6. De böjer respektive sträcker en led. 
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7. Hur får musklerna energi vid kortvarigt 
respektive långvarigt arbete? 

7. Kortvarigt: Ofta glykolys till 
mjölksyrajäsning. Långvarigt: Cellandning, 
ofta fettförbränning. 

8. Vad menas med syreskuld? 

8. Syret, som är viktigt i cellandningen 
sista steg, räcker inte till för att bilda 
vatten av allt väte från 
elektrontransporten. Syreskulden får 
glykolysen att styras mot 
mjölksyrabildning. När tillräckligt med 
syre finns igen bryts den bildade 
mjölksyran ner.  

9. Det finns olika typer av muskler 
beroende på hur ”snabba” eller 
”långsamma” de är. Vad menas? 

9. Det finns olika varianter av 
tvärstrimmig muskulatur, som är olika 
anpassade till snabba ruscher respektive 
mer uthålligt arbete. De snabba får oftast 
energi via mjölksyrajäsning. 

10.* Hur fungerar de olika proteinerna i 
en muskel vid en sammandragning? 

10.* Myosinhuvudena hakar i aktinet och 
vrids – muskeln drar ihop sig. 

11*. Vad krävs för att en sammandragen 
muskel ska töjas ut igen? 

11*. Att det finns ATP, så att myosinet 
kan släppa från aktinet, samt att en 
antagonistisk muskel drar ut den. 

12. Vad menas med statiskt respektive 
dynamiskt muskelarbete? 

12. Statiskt: Muskeln (men inte de 
enskilda fibrerna) är i stort sett lika hårt 
spänd hela tiden. Dynamiskt: Muskeln rör 
sig hela tiden, tänjs ut med hjälp av 
antagonisten, drar ihop sig igen, och så 
vidare. 

13. Varför ser tvärstrimmig muskulatur 
just tvärstrimmig ut i mikroskop? 

13. Där aktin- och myosintrådarna 
överlappar varandra, ger det ett randigt 
intryck. 

14. Hur ser ett längdsnitt av 
hjärtmuskelceller ut i mikroskop? 

14. Som tvärstrimmiga ”byxor”, alltså 
ganska korta och förgrenade celler. 

15. Vilket energirikt ämne behövs alltid 
vid muskelsammandragning? 

15. ATP 

Koppla ihop 

16. Musklerna har i princip tre sätt att 
bilda mer av ditt svar i uppgift 15. 
Vilka? 

16. Om det finns tillgång på syre (aerob 
förbränning) kan ATP bildas från glukos, 
proteiner, fetter och även mjölksyra. 
Anaerobt kan ATP bildas från glukos i 
glykolysen som ger små mängder, och 
från kreatinfosfat som bara räcker cirka 
tio sekunder. 

17. Varför är pulsen hög även en stund 
efter en häftig ansträngning? 

17. Efter en ansträngning behöver 
kroppen tid på sig för komma i balans – 
cellernas låga koncentrationer av 
näringsämnen, syre och vätska återställs, 
och avfall transporteras bort, vilket tar 
tid. 

18. Varför tar det ett tag innan puls- och 
andningsfrekvens ökar vid 
ansträngning? 

18. I början så använder cellerna 
lättillgängliga förråd av energirika ämnen. 
Det är först när dessa tar slut som 
underskottet av syre och näringsämnen 
får puls och andning ökar i frekvens. 

19. Vid hårt och kortvarigt fysiskt arbete 
behöver alla typer av muskelfibrer 
förstås mycket energi (ATP). Grafen på 
nästa sida visar ATP:s minskning och 
minskningen av muskelkraften i olika 
fibertyper under 25 sekunders hårt 
arbete. 

a) Vilken av fibertyperna tröttnar 
snabbast? 

b) Varför är minskningen i ATP-
koncentration mindre i typ I än i de 
övriga? 
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c) Vad är skillnaden i ATP-koncentration 
mellan typ I- och typ IIa-fibrer efter  
25 sekunder? 

d) Vilken av fibertyperna är det som 
kallas ”vita muskelfibrer”? 

 

19a) Typ IIx 

b) Typ1-fibrer har bara ett litet glykogen-
förråd, innehåller syrelagrande myo-
globin, är aeroba, har många mitokon-
drier och gott om kapillärer som tillför 
glukos och syre.  

c) Skillnaden är 9 mmol per kilo ( 15 
mmol – 6 mmol) 

d) Typ IIx 

Tänk till! 

20. Vad skulle hända med muskulatur 
respektive skelett om människan 
koloniserade Mars? (Mars gravitation 
skiljer sig från Jordens.) 

20. Då gravitationen på Mars är lägre än 
på Jorden så skulle belastningen på 
kroppen minska. Muskler skulle förtvina, 
skelettet förtunnas, blodkärlen tappa sin 
spänst och nervförbindelser till muskler 
försämras. Jämför med en person som 
har legat sjuk under lång tid. 

Diskutera 

21. Vi sitter för mycket, både i skolan och 
på många arbetsplatser. Vilka korta 
(2–3 min) och enkla övningar skulle 
man kunna göra i klassrummet för att 
få tillbaka det fokus och den koncen-
tration som ofta minskar efter 20–30 
min? Fråga er lärare om ni kan få testa 
era förslag. 

22. För att vi ska må bra behöver muskler 
liksom övriga delar av kroppen hållas i 
god form. Vad innebär ”i god form”? 

 

 

Träna på basfakta 

1. Hur är nervsystemet organiserat hos 
nässeldjur, plattmaskar, daggmaskar, 
insekter respektive ryggradsdjur? 

1. Nässeldjur: ett utspritt, decentraliserat 
nätverk. 
Plattmaskar: en ansamling framtill, 
”hjärna”, och två huvudstammar bakåt i 
djuret 
Daggmaskar: hjärna, bukgangliekedja 
Ryggradsdjur: hjärna, ryggmärg 
Obs. att man med ”hjärna” menar en 
ansamling av nervceller framtill i djuret. 
Insekters och ryggradsdjurs hjärnor är 
inte homologa organ. 

2. Vilken är fördelen med att ha ett 
centraliserat nervsystem jämfört med 
ett utspritt nervnät? 

2. Djuret kan ge mer specifika svar på 
olika speciella sinnesintryck, än med ett 
utspritt nervsystem. 

3. Beskriv knäreflexen med ord och en 
enkel bild 

3. Ett slag på knäet träffar en sena som 
fäster vid en muskel på lårets översida. 
Slaget registreras och sensoriska nerver 
skickar en signal till ryggmärgen. Där 
överförs signalen till motornerver som 
signalerar till muskeln att dra ihop sig. 
Det resulterar i att benets sträcks ut. 

4. Vad skiljer det autonoma nervsystemet 
från det somatiska? 

4. Somatiska: De motoriska nerver vi kan 
styra med viljan. Autonoma: Det vi inte 
kan styra med viljan. 

5. Ge exempel på situationer där de 
parasympatiska signalerna dominerar 
och hur de påverkar kroppen. 
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5. Efter måltider, under meditation, eller 
att bara slappna av, som på badstranden. 
Matspjälkningssystemet stimuleras, 
hjärtat arbetar långsamt, blodtrycket 
sjunker, erektion stimuleras. 
Uppmärksamheten går också ner ett tag 
vilket du kanske har märkt på lektionen 
efter skollunchen. 

6. Ge exempel på situationer där de 
sympatiska signalerna dominerar och 
hur de påverkar kroppen 

6. När en björn anfaller, eller när du 
springer maraton, är det sympatiska 
systemet högaktivt. Det som sker är 
bland annat att hjärtfrekvensen ökar, 
adrenalin och noradrenalin frisätts (= 
stresshormoner – se kapitel 24), 
pupillerna vidgas och mag- och 
tarmaktiviteten minskar. 

7. Vad menas med:  
a) Centrala och perifera 
nervsystemet? 
b) Sensoriska och motoriska nerver? 
c) Sympatiska respektive 
parasympatiska nervsystemet? 

7. a) Centrala: Hjärnan och ryggmärgen; 
perifera: Resten. 
b) Sensoriska: Leder impulser från 
sinnesceller till CNS. Motoriska: Leder 
impulser från CNS till muskler. 
c) Två delar av det autonoma nerv-
systemet: Sympatiska: För kamp eller 
flykt: Aktivt hjärta, aktiva lungor, inaktiv 
tarm, inaktiva urinvägar. Parasympatiska: 
Lugna förhållanden. Dämpar hjärta och 
andning, stimulerar tarm och urinvägar. 
Båda systemen har motoriska nerver till 
alla viktiga inre organ, och de har alltså 
motsatt verkan på varje enskilt organ. 

8. Om en reflex som knäreflexen uteblir 
eller ger ett ryckigt muskelsvar, vad 
kan det vara tecken på? 

8. Den kan bero på skador i CNS eller PNS, 
eller båda. Både Parkinsons sjukdom och 
MS ger avvikande eller uteblivet 
reflexsvar. 

 

 

 

9. Vad menas med dendrit, axon, 
myelinskida respektive ganglie? 

9. Dendrit: Kort inåtledande utskott på en 
nervcell. 
Axon: (Oftast) långt utåtledande utskott 
på en nervcell. 
Myelinskida: ”Fodral” av hoprullade 
gliaceller. 
Ganglier: Ansamlingar av nervceller. 

10. Vilken uppgift har gliacellerna? 

10. Förser nervcellerna, med bland annat 
näringsämnen. Även skydd och isolering 
(speciellt i myelinskidan). 

11. Hur förs en nervimpuls fram genom 
en nervcell. 

11. Fortskridande ”störning i jon-
balansen”. Natrium strömmar in, och 
påverkar då natriumkanaler längre fram 
att också öppna sig. När det kommer in 
natrium ändras jonbalansen och därmed 
den elektriska spänningen över cellmem-
branet. Kanalerna för natrium stängs då, 
medan kanaler för kaliumjoner öppnas. 
Kalium strömmar ut, och då återställs den 
elektriska spänningen. Även kalium-
kanalerna stängs. Sedan måste jonpum-
parna för aktiv transport arbeta så att 
halterna natrium- och kaliumjoner inuti 
respektive utanför cellen återställs. Tiden 
för detta är refraktärperioden, då ingen 
ny nervimpuls kan komma fram.  

12. Hur förs en impuls över från en 
nervcell till nästa. 

12. När ”jonstörningen” kommer fram till 
synapsen, det lilla gapet mot nästa 
nervcell, öppnas blåsor med transmittor-
substans. Detta ämnes molekyler rör sig 
över till nästa nervcell, och binder till 
receptorproteiner, som samtidigt är jon-
kanaler för natrium, som då öppnas. Då 
strömmar natrium in, och det kan bli en 
ny fortgående störning i jonbalansen. 
Sedan bryts transmittorsubstansen ner, 
men delarna förs tillbaka in i den första 
nervcellen och används för att bilda ny 
transmittorsubstans. 
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13. Vad är skillnaden mellan med den grå 
och den vita substansen i hjärnan och 
ryggmärgen? 

13. Grå substans: Nervcellernas 
cellkroppar. Vit: Nervcellernas utskott 
samt gliaceller. 

14. Vilken uppgift har hjärnbalken? 

14. Kommunikation mellan storhjärnans 
halvor. 

15. Vilken uppgift har hjärnstammen? 

15. Att sköta mer ”automatiska” 
funktioner i kroppen, samt dirigera olika 
impulser åt rätt håll. 

16. Vad menas med limbiska systemet, 
och vilka är dess uppgifter? 

16. Det är ett äldre samlingsnamn på ett 
”hjärnsystem” som innefattar flera av 
mellanhjärnans delar. Hanterar känslor, 
drifter och förmåga att upprätthålla 
homeostas. 

17. Vilka skillnader har man kunnat finna 
mellan hjärnhalvorna? 

17. För de flesta så gäller små skillnader 
då de gör ungefär samma saker men på 
lite olika sätt. Den vänstra halvan anses 
vara viktigare för vårt tal, men för 
språkrytm och tonfall behövs 
kommunikation med den högra 
hjärnhalvan, det vill säga samarbete. Ren 
utantillinlärning som 
multiplikationstabellen sitter också oftast 
i den vänstra halvan, medan den högra är 
bättre på att uppskatta hur många av 
något du ser. För att lösa ett typiskt 
matteproblem i skolan behöver du 
däremot båda halvorna 

18. Hur skyddas hjärnan och ryggmärgen 
från omgivningen? 

18. Av skallens ben och hjärnhinnorna. 

19. Vad menas med blod-hjärnbarriären? 

19. Blodkärlen försörjer inte 
hjärnvävnaden direkt, utan all transport 
förmedlas av cerebrospinalvätskan. 

 

 

 

20. Vilka delar av hjärnan är mest 
betydelsefulla för minnet? 

20. Hippocampus och hjärnbarken. 

21. Vilka faser går vi igenom när vi sover 
på natten? Under vilken fas drömmer 
vi mest och tydligast, och vad är 
speciellt med den fasen? 

21. Först insomnande och ytlig sömn. 
Därefter djupsömn, och sedan växling 
mellan djupsömn och REM-sömn då vi 
drömmer som mest och tydligast, tills 
man slutligen hamnar i mer ytlig sömn 
och vaknar. Under REM-sömnen är vi 
växelvarma! 

Koppla ihop 

22. Hur skiljer sig det enteriska systemet 
från övriga delar av nervsystemet? 

22. Det enteriska systemet sköter 
tarmarnas arbete. Det består av två lager 
av tät nervvävnad runt tarmarna, och det 
arbetar ganska oberoende av CNS. 

23. Utifrån de centra som finns i 
hypothalamus, vad kan man säga om 
den här delen rent evolutionärt? 

23. Den är evolutionärt sett en gammal 
del av hjärnan då den är centrum för 
basala drifter som sexualitet, aggression, 
rädsla, hunger, törst och stress som alla 
ryggradsdjur har. Dessutom regleras 
kroppstemperaturen här. 

24. Hur påverkas hjärnans utveckling 
under tonårsperioden om man 
missbrukar cannabis? 

24. Den som missbrukar cannabis i 
tonåren riskerar att behålla 
”tonårshjärnan” livet ut, dessutom får 
missbrukaren lägre IQ – beroende på en 
bestående hjärnskada. 

25. Ge exempel på en situation där först 
nervsignaler från det sympatiska 
systemet dominerar, och hur dessa 
påverkar kroppen. Fortsätt sedan med 
att beskriva vad som händer i kroppen 
när det parasympatiska systemet 
dominerar igen. 
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25. Något tvingar dig att springa. Det 
sympatiska systemet anpassar kroppen 
till ett snabbt och hårt muskelarbete, 
Hjärtfrekvensen ökar, luftrören vidgas, 
pupiller vidgas, aktiviteter kopplade till 
matspjälkning stängs av. Stresshormoner 
bildas, och urinblåsan utvidgas. När 
kroppen återgår till normaltillstånd sker 
motsatsen.  

26. Om lufttemperaturen är hög under 
ett lopp händer det att maratonlöpare 
kollapsar. Vad kan orsaken vara? Hur 
kan man enklast behandla dem? (Om 
någon också har kramper gäller akut 
transport till sjukhus.) 

26. Den troligaste orsaken är akut 
vätskebrist. När kroppen vid vätskebrist 
inte kan kylas av tillräckligt genom 
svettning så pumpas mer blod till huden 
för att kompensera. Blodtrycket sjunker 
och hjärtat tvingas då arbeta hårdare. Vill 
det sig illa blir blodflödet till övriga 
vävnader inklusive CNS så lågt att en 
kollaps blir följden. Personen bör ligga 
ner med benen i högläge tills hen har 
återhämtat sig. Först då är det aktuellt 
med vätska, saltersättning och socker. 

27. Ge exempel på en sjukdom som kan 
drabba nervsystemet, eventuell orsak, 
symtom och behandlingsmetoder. 

27. Stroke är en blödning eller propp i 
hjärnvävnaden. Då blir delar av vävnaden 
utan blodförsörjning och dör. Symtomen 
varierar, beroende på vilken del av 
hjärnan som drabbas, men ensidig 
förlamning förekommer – att ena 
ansiktshalvan blir slapp, likaså arm och 
ben på den sidan. Risken att drabbas av 
stroke ökar med ålder, kost med hög halt 
mättade fetter och rökning. Det finns 
också ärftliga komponenter. 

28. Förklara med exempel hur minnet kan 
delas in i olika nivåer. 

28. Minnet delas in i kortvarigt sensoriskt 
minne, korttidsminne och långtidsminne. 
Långtidsminnet i sin tur delas in i 
deklarativa minnen (semantiska- och 
episodiska minnen) och Icke deklarativa 
minnen (procedur- och perceptuella 
minnen). 

Tänk till! 

29. Förklara varför det inte blir några 
nervimpulser om det inte sker aktiv 
transport av joner över nervcellernas 
membran. 

29. Cellen måste upprätthålla en skillnad i 
koncentration av natrium- och 
kaliumjoner mellan dess in- och utsida, 
och den skillnaden kan bara upprätthållas 
med aktiv transport. Det krävs aktiv 
transport även för att återställas 
skillnaden efter en nervimpuls. 

30. Varför blir det problem om inte 
transmittorsubstansen bryts ner 
snabbt? 

30. Då förblir natriumkanalerna i 
”mottagarcellen” öppna, och det skickas 
impulser hela tiden. 

31. Varför är ”narkotika” inte riktigt 
samma begrepp i lagens mening som 
när man talar om de här ämnena mer 
allmänt i medicin/fysiologi? 

31. Inom exempelvis medicinsk vetenskap 
kan man alltid skapa nya ord för olika 
begrepp ganska fritt, när man är överens 
om att man behöver det. För att man ska 
kunna döma personer i domstol för 
narkotikabrott är det däremot 
nödvändigt att man exakt definierar vilka 
kemiska ämnen som det är straffbart att 
hantera. Det är inte förenligt med 
rättssäkerhet att en domstol bestämmer 
”från fall till fall” om ett visst kemiskt 
ämne ska räknas som narkotika. 

32. Varför är 18-åriga och nyblivna 
körkortsinnehavare farligare i trafiken 
än de som skaffar körkort efter att de 
fyllt har 25 år? 

32. Vid 18 års ålder har man fortfarande 
sin ”tonårshjärna”. Den är alltså inte 
färdigutvecklad, vilket bland annat 
innebär att belöningscentrum är 
överaktivt (kul att köra fort!) och 
kopplingen mellan hjärnans olika delar 
och frontalloberna, där förnuftet sitter, är 
inte färdiga än. Alltså tänker tonåringen 
inte efter före… 
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Diskutera 

33. Ge några argument för att samhällen 
behöver en narkotikalagstiftning. 

33. Ämnena är så pass farliga, både för 
enskilda individer och för samhällets 
funktion som helhet, att man inte kan 
överlåta till enskilda personer att avgöra 
om man vill använda dem eller inte. En 
person som är narkotikaberoende har 
nämligen ingen fri vilja att sluta när som 
helst. 

 

 

Träna på basfakta 

1. Vilka speciella sinnesorgan har en del 
djur har, men inte vi människor? 

1. Magnetsinne, elektriskt sinne, 
ekosinne. 

2. Vilka retningar reagerar känselsinnet 
för, det vill säga, vilka underavdel-
ningar av känselreceptorer har vi? 

2. Beröring, tryck, vibration, temperatur, 
smärta. 

3. Vad reagerar smaksinnet på? 

3. Ämnen i lösning. 

4. Varför är det egentligen en 
missuppfattning när vi påstår att 
något ”smakar hallon”? 

4. Mycket av ”smak” är egentligen lukt. 
Mest luktar alltså hallonen. 

5. Vad reagerar luktsinnet på? 

5. Ämnen i gasfas. 

6. Ge exempel på olika typer av ögon 
inom djurriket. 

6. Pigmentbägarögon, 
komplex/fasettögon, kameraögon. 

7. Vilka huvudtyper av synsinnesceller 
finns det i näthinnan? Vilken är 
skillnaden i funktion? 

7. Stavar: uppfattar ljusintensitet enbart; 
ser alltså i svartvitt. 

Tappar: Känsliga för olika färger; 
kombinationen ger färgseende. 

8. I vilka tre varianter finns den ena 
huvudtypen av synsinnescell? 

8. Tapparna är av tre typer, mest känsliga 
för blått, grönt respektive rött ljus.  

9. Hur kommer det sig att vi kan uppfatta 
många olika färgkombinationer? 

9. Ett färgat föremål ger alltid en 
”stimuleringskombination” för de tre 
olika typerna av tappar. Därför kan vi 
uppfatta många olika färgnyanser. 

10. Vilken uppgift har följande delar av 
ögat: hornhinnan, linsen, iris, pupillen, 
ciliarmuskeln, näthinnan i allmänhet 
och gula fläcken? 

10. Hornhinnan: skydd längst fram, även 
viss ljusbrytning. 
Lins: ljusbrytning, avståndsinställning. 
Iris: att reglera pupillens storlek. 
Pupill: att släppa in ljus mot näthinnan. 
Ciliarmuskeln: att styra linsens form och 
därmed avståndsinställningen. 
Näthinnan: att omvandla ljus till 
nervsignaler. 
Gula fläcken: Centrum för det skarpaste 
seendet (i starkt ljus, med tappar). 

11. Hur anpassar sig ögonen till svagt 
ljus? 

11. Pupillen blir större. 

12. Varför har våra ögon en blind fläck? 
Varför märker vi oftast inte det, inte 
ens när vi tittar med bara ett öga? 

12. Det måste finnas plats för 
nervtrådarna att lämna ögat, eftersom 
nervkopplingarna ligger framför 
näthinnans ljuskänsliga skikt. Hjärnan 
”tänker in” vad det borde vara för bild på 
blinda fläcken. 

13. Hur fungerar det när linsen ställer in 
sig för skärpa på ett visst avstånd från 
ögat? 

13. Om ciliarmuskeln drar ihop sig drar 
även linsen ihop sig och blir tjockare. Då 
bryter den ljus kraftigare än annars, och 
man ser skarpt på nära håll. En viss 
linsform ger skarp syn på ett visst 
avstånd. 
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14. Vilken funktion har hörselbenen? 

14. De överför och förstärker vibrationer 
från trumhinnan till ovala fönstret. 

15. Vad har örontrumpeten för funktion? 

15. Tryckutjämning 

16. Var i örat sker den slutliga omvand-
lingen från mekaniska svängningar till 
nervimpulser, och hur går det till? 

16. I det kortiska organet i snäckan. 
Hörselsinnescellernas hår stöter mot 
täckmembranet, vilket gör att jonkanaler 
öppnas och ger upphov till en nervimpuls. 

17. Vad reagerar båggångarna respektive 
hinnsäckarna på? 

17. Båggångar rörelse, hinnsäckar läge. 

Koppla ihop 

18. Kan retningar av våra sinnen 
förstärkas så att vi uppfattar vår 
omvärld bättre? 

18. Hörseln kan förstärkas med 
hörapparat och inplantat i hörselsnäckan. 
Synen kan förstärkas med mikroskop, 
teleskop, och förstås med artificiellt ljus. 

19. Varför blir inte en person som ägnar 
sig åt konståkning eller balett snurrig 
när den gör en piruett? 

19. Genom att inte försöka ta in synin-
tryck från 360 grader, utan fixera en 
punkt vid varje varv. 

20. Ett mörkt rum kan först upplevas som 
kolsvart om man kommer in från en 
ljus miljö. Efter ett tag upplever man 
inte mörkret som totalt längre. Vad 
har då hänt i vårt synsinne? 

20. Tapparna som används i ljusa miljöer 
behöver en hög ljusstyrka för att akti-
veras. Stavarna som inte kräver lika 
mycket energi tar över i mörkare miljöer, 
men stavarna och hjärnan behöver tid för 
omställningen från ljus till mörker. 

 

 

 

 

21. Varför blir en smärtförnimmelse 
något mindre obehaglig efter en 
stund? 

21. CNS skickar blockerande signaler. 

*22. Hur omvandlas de ljussignaler ögat 
tar emot till ett medvetet synintryck. 

*22. En foton träffar rodopsinet. 
Retinalet i den molekylen övergår från 
cis- till trans-form och lossnar då från 
opsinmolekylen, som blir aktiv. 
Opsinmolekylen medverkar till att stänga 
natriumportar – det blir en ”omvänd” 
ändring av membranpotentialen, dock en 
nervimpuls. Nervimpulsen för via syn-
nerven till det primära syncentrumet i 
nacken, och förs sedan vidare till de 
främre delarna av storhjärnan för tolk-
ning. Först då blir vi medvetna om de 
signaler ögat tagit emot 

*23. Vad är den fysiologiska förklaringen 
till sjösjuka och åksjuka? 

*23. Det uppstår en konflikt i hjärnan när 
den försöker tolka motstridig information 
från ögon och balansorgan. Ögonen ger 
information om att ”läget är stabilt”, 
medan balansorganen registrerar kraftiga 
variationer i läge. Då centra för balans 
och illamående ligger nära varandra i 
hjärnstammen, spiller balanskaoset över i 
det område som tömmer magen. 

Tänk till! 

24. Varför ”begriper” vi inte det vi ser 
eller hör bara för att signalerna har 
nått hjärnans primära sinnescentra? 

24. Det är först när hjärnan har sållat 
intrycken och skickat iväg dem till med-
vetandet som vi förstår någonting. 

25. Förklara hur näthinnan är ”bakvänt 
uppbyggd” mot hur vi människor 
skulle tänka oss att konstruera den. 

25. Se även fråga 14. Nervkopplingarna 
från stavarna och tapparna befinner sig 
framför de ljuskänsliga cellerna. 
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Diskutera 

26. Hur påverkas synsinnet av alkohol? 

26. En av flera effekter är att ögonens 
förmåga att samarbeta minskar så att 
avståndsbedömningen försämras. En 
andra effekt är att regnbågshinnan 
(iris) reagerar långsammare på ändrad 
ljusstyrka så att en berusad bilförare 
lättare blir bländad.  

*27. Diskutera situationer i vardagen där 
en färgblind person kan få problem? 

*27. Total färgblindhet ger förstås stora 
problem eftersom mycket i vårt samhälle 
är färgkodat. Den relativt vanliga röd-
grön färgblindhet kan också innebära 
problem. Exempel på där det är svårt för 
en färgblind är; vanliga trafiksignaler och 
trafikskyltar, avgöra om röda bär och 
frukter är mogna, sjömärken och lanter-
nor till sjöss – kommer båten emot mig 
eller är den på väg bort, är pricken röd 
eller grön? Lärare som älskar att använda 
många färger. 

 

 

Träna på basfakta 

1. Ge exempel på i vilka sammanhang det 
krävs samordning av funktioner i olika 
organ i en djurorganism. 

1. Tillväxt, ämnesomsättning, 
fortplantning, salt- och 
sockerkoncentration. 

2. Vilka är de viktiga inresekretoriska 
körtlarna, och var kan det i övrigt 
bildas hormoner – ge några exempel! 

2. Tallkottkörteln, hypofysen (även med 
hypothalamus), sköldkörteln, 
bisköldkörtlarna, bukspottkörteln, 
binjurarna, könskörtlarna (testiklar resp. 
äggstockar). Även bland annat bildning i 
magsäcken, njurarna, moderkakan. 

 

 

3. Hur kommer det sig att ett visst 
hormon kan fungera på rätt ställe i 
kroppen? 

3. Bara en del vävnader har de rätta 
receptorerna. 

4. Var på eller i cellerna ger hormoner 
signal för att få cellen att arbeta på ett 
nytt sätt? 

4. Antingen, när det gäller vattenlösliga 
hormoner, receptorer i cellmembranet, 
eller, när det gäller steroider, receptorer 
inne i cellen. Slutresultat genom ändrad 
enzymaktivering eller tillverkning av nya 
enzymer. 

5. Vad är det som är speciellt med 
hypofysen jämfört andra hormon-
producerande körtlar? 

5. Den bildar dels flera direktverkande 
hormoner, dels hormoner som styr andra 
hormonproducerande körtlar. 

6. Något annat i kroppen styr trots allt 
också hypofysen. Vad och hur då? 

6. Hypothalamus, via speciella 
signalämnen. 

7. Hur anses det att vår dygnsrytm styrs? 

7. Tallkottkörteln med hormonet 
melatonin. Stor produktion i mörker, låg 
mitt på dagen. 

8. Vilka två hormoner från bukspott-
körteln samverkar för att hålla halten 
glukos i blodet på ungefär samma nivå 
hela tiden? Hur verkar de? 

8. Insulin och glukagon. Insulin får glukos 
att gå in i kroppens celler, även att 
omvandlas till glykogen i levern och 
musklerna och till fett i fettceller. 
Glukagon får glykogen i levern att 
omvandlas till glukos och föras ut i 
blodet.  

9. Om produktionen av insulin minskar 
eller upphör och/ eller mottagar-
cellernas upptag av insulin minskar 
eller upphör, så drabbas man av en 
ganska vanlig och ganska allvarlig 
sjukdom. Vilken är det, hur yttrar den 
sig, och hur behandlas den? 
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9. "Sockersjuka", diabetes, främst den 
som kallas "insulinberoende" eller "typ 
1". Obehandlad: Stark törst, glukos i 
urinen, avmagring, trötthet, aceton-
luktande andedräkt. Leder till döden om 
den inte behandlas. Behandling: Först och 
främst injektion av insulin, även reglerad 
kost och motion, samt övervakning av 
blodsockerhalten. Diabetes som inte 
direkt är insulinberoende är den mildaste 
formen av "typ 2", som bryter oftast ut i 
mer mogen ålder. I lindriga fall behandlas 
den med bra kost och motion, i vissa fall 
då den förvärrats behandlas den med 
insulin. 

10. Vad händer i kroppen vid kortvarig 
respektive långvarig stress? 

10. Vid kortvarig stress utsöndras 
adrenalin och noradrenalin som ökar 
alarmberedskapen. Då ökar blodtryck och 
puls, och andningsvägarna vidgas – man 
är beredd att slåss eller fly. Samtidigt 
börjar bromshormoner bildas, så att 
kroppen kan återvända till normaltill-
ståndet. Om stressen kvarstår (= lång-
varig stress), ökar aktiviteten i det paras-
ympatiska systemet. Resultatet blir på 
sikt, att kroppen påverkas negativt – 
bland annat så försämras immunförsvaret 
och koncentrationsförmågan minskar. 

11. Könshormonerna har ”dubbel” verkan 
i både män och kvinnor. Förklara. 

11. Både att man kan blir könsmogen och 
kan bli förälder och så kallade sekundära 
könskaraktärer, alltså "kvinnliga former" 
respektive mörkare röst och skägg. 

12. Ge exempel på någon sjukdom som 
kan drabba hormonsystemet, 
eventuell orsak, symtom och 
behandlingsmetod. 

12. Struma innebär att sköldkörteln är 
förstorad, och beror på en autoimmun 
reaktion, eller jodbrist. Det kan antingen 
bero på överproduktion av sköldkörtel-
hormon (hypertyreos) eller för låg 
produktion (hypotyreos). Symtomen på 
hypertyreos är ökad ämnesomsättning 
som ger viktminskning, hög puls, svett-
ningar och dålig sömn. Tillståndet be-
handlas med operation eller radioaktiv 

jod. Symtomen på hypotyreos är minskad 
ämnesomsättning och därför viktökning. 
Man blir frusen, trött, deprimerad och får 
koncentrationsproblem. Tillståndet 
behandlas med tyroxin i tablettform. 

13. Nämn några sammanhang där det är 
extra viktigt att hormonerna fungerar 
för samordning och styrning så att 
kroppens homeostas upprätthålls. 

13. Blodsockerhalt, menstruationscykeln, 
kalciumhalt, ämnesomsättningens all-
männa hastighet. 

Koppla ihop 

14. Förklara och ge åtminstone ett 
exempel vardera på negativ 
respektive positiv återkoppling i 
människans hormonsystem. 

14. Negativ återkoppling, produkten själv 
bromsar fortsatt produktion. Positiv åter-
koppling, produkten/resultatet ökar på 
fortsatt produktion/resultat 

Negativ återkoppling: Blodsockerhalten 
regleras av hormoner från bukspott-
körteln. För hög halt: Betaceller produ-
cerar insulin som får kroppsceller och 
levern att ta upp glukos. För låg halt: 
alfaceller frisätter istället glukagon som 
får levern att avge glukos (lagrad som 
glykogen) till blodet. Positiv återkoppling: 
Den hormonellt styrda förändringen 
förstärks istället för att hindras. Barna-
födande (tills barnet har kommit ut). 

15. Beskriv hur hormonsystem och 
nervsystem samverkar när du lämnar 
ett stillasittande pluggande för en 
längre joggingtur. 

15. Ansträngningen vid starten av 
joggingturen uppfattar nervsystemet 
snabbt och det sympatiska nervsystemet 
aktiveras. Hjärt- och andningsfrekvens 
anpassas till den ökade belastningen för 
att förse muskelcellerna med glukos och 
syre, och matspjälkningssystemet arbete 
stängs av. Hormonsystemet reagerar 
långsammare i sitt svar men kommer 
snart också igång för att anpassa kroppen 
till den ändrade belastningen. 
Hypotalamus i CNS får hypofysen att 
frisätta hormoner som i sin tur sätter 
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igång hormonproduktionen hos 
bukspottkörteln som frisätter glukagon 
för att höja blodsockerhalten, binjurar 
som frisätter adrenalin, noradrenalin, 
kortisol som alla på olika sätt hjälper 
kroppen att klara av det ökade arbetet. I 
hjärnan frisätts också endorfiner som får 
dig att stå ut, till och med känna dig lite 
gladare. Efter joggingturen börjar istället 
hormoner frisättas som hjälper kroppen 
att tillverka nya celler och reparera 
skadade. 

16. Vilka hormoner är inblandade i 
menstruationscykeln? Var produceras 
respektive hormon och vilken är deras 
viktigaste effekt? 

16. Hypofysen avger FSH och LH. FSH 
stimulerar en äggfollikel till mognad och 
LH stimulerar ägglossningen som sker 
ungefär mitt emellan två menstruationer. 

Äggstockarna avger östrogen och 
progesteron. Östrogen avges från den 
mognande äggfollikeln under mens-
cykelns första halva och får dels livmoder-
slemhinnan att växa till dels påverka 
hypofysen att avge mer FSH och LH. Efter 
ägglossningen omvandlas äggfollikeln till 
en gulkropp som avger progesteron, som 
förbereder livmodern ytterligare. 

*17. Vad menas med anabola steroider 
och hur verkar de i kroppen? 

*17. De är ämnen som delvis liknar 
naturliga manliga könshormoner, men 
som mer än dessa stimulerar musklernas 
tillväxt. Det ”kanaliserar” alltså 
aminosyror från proteiner i maten till 
uppbyggnad av större muskler. Annars 
förbränner vi överflödiga aminosyror, 
eller omvandlar dem till fett.  

Tänk till! 

18. Varför har gravida kvinnor varken 
ägglossning eller menstruation? 

18. Kvinnan har höga halter av östrogen 
och progesteron, därför bildas inte FSH 
och LH i hypofysen. 

 

 

19. Hur kan hormoner i p-piller gå in och 
stoppa ägglossningen? 

19. P-piller innehåller östrogen och 
progesteron, som alltså påverkar 
hypofysen. 

20. Förklara varför kastrering (att operera 
bort testiklarna) innan puberteten har 
så genomgripande effekter. Leta också 
reda på några sammanhang där 
kastrering har använts historiskt. 

20. Hormonerna från testiklarna styr 
utvecklingen av de hanliga så kallade 
sekundära könskaraktärerna. Rösten 
djupnar inte, muskelmassan förblir liten, 
ingen ökad kroppsbehåring och ingen 
sex-drift. Historiska exempel: 
kastratsångare och eunucker. 

21. I hypofysens framlob bildas bland 
annat hormonerna FSH och LH. Vilken 
likhet i verkan mellan könen har de 
här hormonerna? 

21. De stimulerar könskörtlarna hos både 
män och kvinnor till deras hormon-
produktion och bildning/frigörande av 
könsceller 

Diskutera 

22. Varför börjar en del använda anabola 
steroider? Hur kan användandet 
minskas? 

23. Vad är det som mest orsakar stress 
hos ungdomar? Vilka faktorer bidrar 
till den upplevda stressen? Vilka 
metoder finns för att minska den del 
av upplevd stress som skolarbetet 
orsakar.  
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Träna på basfakta 

1. Varför kan man med rätta påstå att 
ägget har större betydelse för den 
blivande individen än spermien? 

1. Både spermien och ägget innehåller 23 
kromosomer, en av varje sort. Men ägget 
innehåller dessutom mitokondrier, som i 
sig är bärare av genetisk information, 
samt hela det maskineri som sätter igång 
embryonalutvecklingen. 

2. Vilka hormon är de viktigaste för 
mannens respektive kvinnans 
utveckling under puberteten? 

2. Testosteron för pojkar, östrogen för 
flickor. 

3. Ge exempel på faktorer som har 
inverkan på vår sexuella identitet. 

3. Diskussionsfråga; vägledning: Den 
sexuella identiteten består, utöver det 
biologiska könet, av ytterligare tre kom-
ponenter; könsidentitet, social könsroll 
och sexuell läggning. Den sexuella 
identiteten bestäms av genetiska fak-
torer, det samhälle vi lever i och den 
kulturella och sociala miljö som där råder. 
Exempel på faktorer som påverkar är 
lokala normer, föräldrar och kompisar 
men även kunskap och utbildning har stor 
betydelse, framför allt för den som 
känner sig utanför den heterosexuella 
normen. 

4. Vad säger lagstiftningen i Sverige om 
könsstympning av kvinnor respektive 
omskärelse av män? 

4. Omskärelse av kvinnor är alltid att 
betrakta som könsstympning och det är 
förbjudet enligt lag i Sverige. Också om 
ingreppet är utfört i ett annat land kan 
föräldrar dömas för att ha låtit köns-
stympa en dotter. Hösten 2012 dömdes 
ett föräldrapar på just dessa grunder. 
Omskärelse av pojkar är fortfarande 
tillåtet, men man diskuterar om det inte 
borde förbjudas till dess individen är så 
gammal att han själv kan bestämma. I 
Tyskland har man infört förbud mot 
omskärelse av småpojkar, vilket har lett 

till motsättningar – framförallt reagerar 
judiska och muslimska samfund mot den 
nya regeln. 

5. Vilket preventivmedel skyddar både 
mot oönskad graviditet och mot 
könssjukdomar? 

5. Kondom 

Koppla ihop 

6. Vad är det som skiljer minipiller från p-
piller? 

6. Minipiller innehåller bara hormonet 
gestagen, inget östrogen. 

7. Vad säger den svenska lagstiftningen 
om kvinnans rätt till abort? 

7. Den svenska abortlagen innebär att 
kvinnan har ensam rätt att besluta om 
abort, fram till och med 18:e veckan. 
Enligt lagen får hennes beslut inte heller 
ifrågasättas. Om kvinnan (flickan) är över 
15 år behöver hon heller inte informera 
sina föräldrar. 

Tänk till! 

8. Varför bör ett beslut om abort fattas så 
tidigt som möjligt? 

Diskutera 

9. Vem har ansvaret för att undvika 
graviditet? 

10. Diskutera begreppen 
”heteronormativt”, ”manligt”, 
”kvinnligt” och ”könsidentitet”. 

 

 

Träna på basfakta 

1. Varför tar det så lång tid från upptäck-
ten av ett nytt läkemedel till dess att 
det kommer ut på marknaden? 

1. Det måste testas i många olika steg – 
först på försöksdjur, sedan kliniskt på 
människor. 
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2. Vad menas med ett randomiserat 
dubbelblindtest? 

2. Försökspersoner delas slumpvis in i två 
grupper – den ena får behandling, den 
andra "sockerpiller". Varken patienter 
(försökspersoner) eller testledare vet 
vem som har fått vad.  

3. Vad innebär det att röntgen ger en 
indirekt bild av den kroppsdel som 
studeras? 

3. Olika vävnader är olika täta, och släp-
per därför i varierande grad igenom 
röntgenstrålar. Benvävnad, till exempel , 
syns bra på röntgenbilder just därför att 
den inte släpper igenom röntgenstrålar i 
någon större utsträckning. 

4. Vid vilken typ av undersökningar 
används EEG respektive EKG? 

4. EEG betyder elektroencefalografi och 
metoden ger en bild av aktiviteten i 
hjärnbarken (hjärna = encefalon på 
grekiska). Med EEG kan man till exempel 
se om en patient har epilepsi.  
EKG står för elektrokardiografi och 
används för att visa hjärtcykeln. Med EKG 
kan man se avvikelser som tyder på 
sjukdom. 

5. Vilka två typer av blodtryck mäter 
man? Vad beror respektive tryck på, 
och vilka värden anses normala? 

5. Vid mätning av blodtryck anges två 
värden: Systole, trycket vid 
sammandragningen av kamrarna och 
diastole, trycket vid kamrarnas 
fyllnadsfas. Blodtrycket anges med 
systolevärdet först. Normalvärden för 
vuxna är 120/80 – 130/90 mm Hg. 

Koppla ihop 

6. Ge exempel på ett etiskt dilemma inom 
sjukvården. 

6. Ett exempel: Plastikkirurgi är i första 
hand avsedd för att hjälpa personer som 
blivit brännskadade, eller har drabbats av 
sjukdom eller olycka att få tillbaka ett 
"vanligt" utseende, men på senare år har 
det blivit allt vanligare att människor låter 
ändra sitt utseende av kosmetiska skäl. I 
dagens Sverige (2018) råder läkarbrist, 

framför allt utanför storstäderna. Ska 
läkare som har utbildats med skatte-
medel ägna sig åt den sortens verksam-
het, så att patienter i verkligt behov av 
hjälp får vänta längre? Dessutom, ska vi 
uppmuntra den utseendefixering som 
råder, så att man inte ska känna sig nöjd 
med sitt eget utseende? 

7. En patient uppsöker sjukvården med 
diffusa symptom. Vilka provtagningar 
kan göras för att ringa in orsakerna? 

7. Ofta tar man blodprov och urinprov. I 
dessa "kroppsvätskor" finns ämnen som 
kan avslöja sjukdom. Dessutom kan man 
räkna olika slags blodceller för att se om 
det handlar om blodbrist eller någon 
blodsjukdom; CRP och "sänka" kan visa 
på infektion. Ibland (beroende på sym-
tom, naturligtvis) tar man även avförings-
prov som kan avslöja bland annat tarm-
parasiter och magsår.  

Tänk till! 

8. Sjukvårdens mål är bota och vårda men 
också att arbeta förebyggande, alltså 
se till att vi inte blir sjuka. Vilka 
exempel på förebyggande åtgärder 
möter majoriteten i Sverige 

8. Exempel på förebyggande åtgärder: 
Allmänt vaccinationsprogram, fri tand- 
och sjukvård för unga, mammografi 
(bröstcancer), mödravård, ungdoms-
mottagningar. 

Diskutera 

9. Eutanasi är facktermen för dödshjälp. 
Idag är passiv dödshjälp accepterad 
medan aktiv dödshjälp inte är tillåtet i 
Sverige. Bör vi tillåta aktiv dödshjälp i 
Sverige? 

10. Många allvarligt sjuka i Sverige står i 
organdonationskön. I Sverige måste 
en person aktivt skriva under att hen 
godkänner att hens organ kan done-
ras. I en del andra länder måste man 
istället aktivt skriva på ett papper att 
man inte vill att ens organ doneras. 
Bör vi ändra de svenska reglerna för 
att korta donationsköerna?  

 



 
• •  

 


