
 

 

 
 

 

Urvalsprov 21.5.2019   MODELLSVAR 
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Namn (texta):     _______________________ 

 

Personbeteckning (socialskyddssignum): _______________________ 

 

Ringa in vilken ämnesinriktning du sökt:  Cell & molekylär biovetenskap  

 

Miljö & marinbiologi  

 

 

 

Samtliga frågor skall besvaras på detta papper. Ordbok får användas. 

Maximala antalet poäng i den gemensamma delen är 40 p (1 eller 2 poäng/fråga). 

Kom ihåg att skriva ditt namn på samtliga sidor!
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Ringa in det rätta alternativet! Flervalsfrågorna ger 2p för rätt svar, 0p för 

obesvarad fråga och -2p för felaktigt svar.  

 

 

 

1. Livets grundämnen består bl.a av  

 

a) kol (C), väte (H) och syre (O)   rätt 

b) kol (C), aluminium (Al) och järn (Fe) 

c) väte (H), zink (Zn) och aluminium (Al) 

d) väte (H), nickel (Ni) och järn (Fe) 

e) aluminium (Al), nickel (Ni) och kol (C) 

f) nickel (Ni) , syre (O) och kväve (N) 

 

 

  sid 21 Bl 1 

 

 

 

2. Eukaryota cellers energimetabolism sker i; 

 

a) lysosomer 

b) vesiklar 

c) hyfer   

d) mitokondrier     rätt 

e) tubuli 

f) endosomer 

 

  sid 84 Bl 1 

 

 

 

3. Artantalet är högt på gränsen mellan två ekosystem tack vare  

 

 

a) nivåeffekten 

b) cirkulationseffekten 

c) rundeffekten 

d) strömeffekten 

e) kanteffekten    rätt 

f) virveleffekten 

   

 

sid 66 Bl 2 

 

 

 

 



Namn:_______________________________________________________ 
Personbeteckning:_________________________________________ 

Urvalsprov – gemensam del 21.5.2019 3 

 

4. Näringsfattiga och karga sjöar kallas för; 

 

   a)  oligotrofa     rätt 

b) megatrofa 

c) subtrofa 

d) eutrofa 

e) netrofa 

f) dystrofa 

 

 

sid 21 Bl 2 

 

 

 

5. Apoptos innebär att cellen  

 

  a) delar på sig snabbare än normalt 

  b) går in i ett vilostadium/fas 

  c) delar på sig oregelbundet 

  d) förstör sig själv   rätt  

  e) replikerar endast sitt DNA, utan att dela sig 

  f) fördubblas eller tredubblas i storlek utan att gå sönder 

 

 

  sid 41 Bl 3 

 

 

 

6. Mellanörat hos människan består av 

  

a) städ och öronmussla  

b) hammare och öronmussla 

c) båggångar och städ 

d) hammare och städ   rätt 

e) örontrumpet och trumhåla 

f) snäcka och trumhinna 

 

 

  sid 51 Bl 4 
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7. Parasympatiska nervsystemet 

 

a) stimulerar salivutsöndringen och får luftrören att utvidgas 

b) får pulsen att öka och dämpar magens funktioner 

c) får urinblåsan dra ihop sig, men luftrören att utvidgas 

   d) får pupillerna att utvidgas och stoppar salivutsöndringen 

   e) blockerar frigöringen av glukos och aktiverar gallblåsan(r) 

   f) får pulsen att öka, men luftrören att utvidgas 

 

 

  sid 39 Bl 4  

 

 

 

8. Vilket påstående om mikrobernas energiförsörjning stämmer? 

 

a) Autotrofa får all sin energi utifrån, dvs kan inte producera sin 

energi själva 

b) Kemoautotrofa får sin energi via fotosyntes 

c) Heterotrofa kan inte utnyttja solljus som energikälla  rätt 

d) Heterotrofa får sin energi genom att oxidera oorganiska 

ämnen 

e) Fototrofa behöver inte vatten för själva energiframställningen 

f) Kemoautotrofa använder endast organiska föreningar som 

energikälla 

 

 

  sid 7 Bl 5 

 

 

 

9. Tandemrepetitioner finns på alla kromosomer och området där en kort 

tandemrepetition förekommer kallas 

 

  a) mutation   

  b) promotor 

  c) kolonn 

 d) exon 

  e) mikrosatellit    rätt 

  f) fag 

 

 

  sid 89 Bl 5 
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10. Arter som med människans hjälp spridit sig utanför sitt egentliga 

utbredningsområde kallas för; 

 

a) invasiva arter   

b) expansiva arter 

c) aggressiva arter   

d) presenterande arter 

e) störningsarter      

f) introducerande arter  rätt 

 

  sid 78 Bl 2 

 

 

 

11.  Placera in den rätta termen/ordet på rätt ställe i nedanstående text som berör 

vissa typer av kemiska bindningar. Du får gärna skriva in motsvarande siffra, 

istället för att skriva ut hela ordet. 1 poäng för rätt ord på rätt ställe, 0 poäng 

för tomt och   -1 poäng för felaktigt ord. 

 
 
Elektroner kan inte bara kastas bort eller tas upp, utan det måste finnas både 
en elektrongivare och en elektrontagare. Det bildas då __________, som är atomer 
som är laddade. Normalt bildar metaller positiva joner och grundämnen till 
höger i det periodiska systemet negativa joner (undantaget ädelgaserna). 
 
Precis som med __________, där den postiva polen dras till den negativa polen, 
attraherar postiva och negativa joner varandra. De föreningar som bildas kallas 
__________. De ingående jonerna arrangerar sig i ett regelbundet gitter och kan i 
princip bilda hur stora kristaller som helst. I fast form leder de inte ström 
eftersom jonerna är låsta i kristall-strukturen, men i smält form och upplösta i 
vatten är de goda __________. 

 
Vatten är ett bra exempel på en __________. Dess V-struktur gör att det finns fler 
elektroner vid syret och färre elektroner vid de båda väteatomerna. Vatten-
molekylerna kommer därför att ordna sig i ett mönster, som blir tydligare ju 
kallare vattnet är. Vatten är också ett specialfall av dipolbindning kallad 
__________. Vätebindning innebär att en väteatom ligger mellan två starkt 
elektronegativa atomer. Detta kan vara syre som i vatten, men också andra 
atomer. Vätebindning är en av de krafter som ger struktur åt stora molekyler, 
till exempel proteiner. 
 
Vid kovalent bindning delar __________ atomer ett eller flera elektronpar. Detta 
bildar små enheter och inte de stora __________ som förekommer hos 
jonföreningar. Man kallar dessa för molekylföreningar. Det är alltid __________ 
som bildar molekylföreningar med kovalent bindning eftersom de inte klarar 
av att ta elektroner från någon annan icke-metall. För att få fullt yttre __________ 
kan det behövas att de delar på ett, två eller tre elektronpar. 
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Kol är mycket speciellt. De fyra __________ gör att att kolatomen kan binda 
__________ andra atomer. Dessa kan vara atomer som behöver en ytterligare 
elektron, inklusive andra kolatomer.  
 
 

1. vätebindning 
2. kristaller 
3. joner 
4. fyra 
5. magneter 
6. icke-metaller 
7. elektronskal 
8. valenselektronerna 
9. ledare 
10. två 
11. dipol 
12. salter 

 
 
Rätt svar; 

 
Elektroner kan inte bara kastas bort eller tas upp, utan det måste finnas både 
en elektrongivare och en elektrontagare. Det bildas då joner, som är atomer 
som är laddade. Normalt bildar metaller positiva joner och grundämnen till 
höger i det periodiska systemet negativa joner (undantaget ädelgaserna). 
 
Precis som med magneter, där den postiva polen dras till den negativa polen, 
attraherar postiva och negativa joner varandra. De föreningar som bildas kallas 
salter. De ingående jonerna arrangerar sig i ett regelbundet gitter och kan i 
princip bilda hur stora kristaller som helst. I fast form leder de inte ström 
eftersom jonerna är låsta i kristall-strukturen, men i smält form och upplösta i 
vatten är de goda ledare. 

 
Vatten är ett bra exempel på en dipol. Dess V-struktur gör att det finns fler 
elektroner vid syret och färre elektroner vid de båda väteatomerna. Vatten-
molekylerna kommer därför att ordna sig i ett mönster, som blir tydligare ju 
kallare vattnet är. Vatten är också ett specialfall av dipolbindning kallad 
vätebindning. Vätebindning innebär att en väteatom ligger mellan två starkt 
elektronegativa atomer. Detta kan vara syre som i vatten, men också andra 
atomer. Vätebindning är en av de krafter som ger struktur åt stora molekyler, 
till exempel proteiner. 

 
Vid kovalent bindning delar två atomer ett eller flera elektronpar. Detta bildar 
små enheter och inte de stora kristaller som förekommer hos jonföreningar. 
Man kallar dessa för molekylföreningar. Det är alltid icke-metaller som bildar 
molekylföreningar med kovalent bindning eftersom de inte klarar av att ta 
elektroner från någon annan icke-metall. För att få fullt yttre elektronskal kan  
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det behövas att de delar på ett, två eller tre elektronpar. 
 
Kol är mycket speciellt. De fyra valenselektronerna gör att att kolatomen kan 
binda fyra andra atomer. Dessa kan vara atomer som behöver en ytterligare 
elektron, inklusive andra kolatomer.  
 
 
 

 

12.  Placera in den rätta termen/ordet på rätt ställe i nedanstående text som 

behandlar Ekosystemtjänster. Du får gärna skriva in motsvarande siffra, 

istället för att skriva ut hela ordet. 1 poäng för rätt ord på rätt ställe, 0 poäng 

för tomt och -1 poäng för felaktigt ord. 

 

 

Biologisk mångfald är en benämning på variationen av ________ (naturkapital), 

arter och gener i världen eller i en viss livsmiljö. Den är av yttersta vikt för 

mänskligt välbefinnande, eftersom den tillhandahåller tjänster som understödjer våra 

ekonomier och samhällen. _________ är också mycket viktig för__________ – de 

tjänster som naturen tillhandahåller – såsom pollinering, klimatreglering, 

___________, markbördighet och produktion av livsmedel, bränsle, ________och 

läkemedel.  

 

Vi ser för närvarande en stadig minskning av den biologiska mångfalden, vilket har 

allvarliga konsekvenser för naturen och människors välbefinnande. Den främsta 

orsaken till minskningen är att livsmiljöer ändras på grund av intensiva 

produktionssystem för jordbruket, byggnadsarbeten, stenbrott, ____________ av 

skogar, hav, floder, sjöar och mark, invasiva främmande arter, föroreningar och, i 

allt större utsträckning, globala klimatförändringar. Den biologiska mångfalden  

 

spelar en otroligt viktig roll i att göra vår värld och våra liv hållbara, vilket gör den 

kontinuerliga minskningen ännu mer problematisk. 

I Europa har mänsklig verksamhet format den biologiska mångfalden ända sedan 

spridningen av jordbruk och _________ för över 5 000 år sedan. De senaste 150 

årens revolutioner inom jordbruk och industri har dock lett till drastiska och allt 

snabbare förändringar inom markanvändning, intensifiering av jordbruk, 

__________ och nedläggning av jordbruk. Detta har i sin tur lett till att man övergett 

tidigare praxis (t.ex. traditionella lantbruksmetoder) som bidrog till att bevara stor 

biologisk mångfald i landskapet. 

Europas höga konsumtion och generering av avfall per capita innebär att vår 

inverkan på ekosystem sträcker sig långt utanför vår kontinent. Den europeiska 

livsstilen är starkt beroende av import av resurser och varor från hela världen, vilket 

ofta främjar ohållbar exploatering av naturtillgångar utanför Europa. 
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1. urbanisering 

2. ekosystem 

3. överexploatering 

4. biologisk mångfald 

5. djurhållning 

6. översvämningsskydd 

7. ekosystemtjänster 

8. fibrer 

 
 
Rätt svar; 

 
Biologisk mångfald är en benämning på variationen av ekosystem (naturkapital), 

arter och gener i världen eller i en viss livsmiljö. Den är av yttersta vikt för 

mänskligt välbefinnande, eftersom den tillhandahåller tjänster som understödjer våra 

ekonomier och samhällen. Biologisk mångfald är också mycket viktig för 

ekosystemtjänster – de tjänster som naturen tillhandahåller – såsom pollinering,  

klimatreglering, översvämningsskydd, markbördighet och produktion av livsmedel, 

bränsle, fibrer och läkemedel.  

 

Vi ser för närvarande en stadig minskning av den biologiska mångfalden, vilket har 

allvarliga konsekvenser för naturen och människors välbefinnande. Den främsta 

orsaken till minskningen är att livsmiljöer ändras på grund av intensiva 

produktionssystem för jordbruket, byggnadsarbeten, stenbrott, överexploatering av 

skogar, hav, floder, sjöar och mark, invasiva främmande arter, föroreningar och, i 

allt större utsträckning, globala klimatförändringar. Den biologiska mångfalden 

spelar en otroligt viktig roll i att göra vår värld och våra liv hållbara, vilket gör den 

kontinuerliga minskningen ännu mer problematisk. 

I Europa har mänsklig verksamhet format den biologiska mångfalden ända sedan 

spridningen av jordbruk och djurhållning för över 5 000 år sedan. De senaste 150 

årens revolutioner inom jordbruk och industri har dock lett till drastiska och allt 

snabbare förändringar inom markanvändning, intensifiering av jordbruk, 

urbanisering och nedläggning av jordbruk. Detta har i sin tur lett till att man 

övergett tidigare praxis (t.ex. traditionella lantbruksmetoder) som bidrog till att 

bevara stor biologisk mångfald i landskapet. 

Europas höga konsumtion och generering av avfall per capita innebär att vår 

inverkan på ekosystem sträcker sig långt utanför vår kontinent. Den europeiska 

livsstilen är starkt beroende av import av resurser och varor från hela världen, vilket 

ofta främjar ohållbar exploatering av naturtillgångar utanför Europa. 
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Samtliga frågor skall besvaras på detta papper. Ordbok får användas. 

Maximala antalet poäng i den ämnesspecifika delen är 80 p, vilket gör att man 

tillsammans med den gemensamma delen totalt kan erhålla 120 p i urvalsprovet. 

Kom ihåg att skriva ditt namn på samtliga sidor! 

 



Namn:_______________________________________________________ 
Personbeteckning:_________________________________________ 

Urvalsprovet i miljö- och marinbiologi 21.5.2019 2 

 

Ringa in det rätta alternativet! Flervalsfrågorna ger 2 p för rätt svar, 0 p för obesvarad 

fråga och –2 p för felaktigt svar. 

1. En forskare vill undersöka hur temperaturen påverkar fågelungars tillväxt och noterar 

även antalet ungar eftersom antalet kan påverka tillväxten. I experimentet 

a. är temperaturen en beroende variabel 

b. är tillväxten en oberoende variabel 

c. är antalet ungar en kontrollerad variabel rätt BI1 s. 13 

d. är temperaturen och tillväxten oberoende variabler 

 

2. I Storbritannien har spädbarn som väger ca 3,5 kg lägst dödlighet direkt efter födseln 

och dödligheten ökar ifall vikten underskrider eller överskrider detta. Det här innebär 

att 

a. riktad selektion inverkar på barns födelsevikt 

b. extrema födelsevikter gynnas av evolutionen 

c. genetisk drift påverkar selektionen för barns födelsevikt 

d. selektionen för födelsevikt förväntas minska variationen i födelsevikt rätt BI1 s. 

60, 65 

 

3. Vilket påstående om den logistiska populationstillväxten stämmer? 

a. tillväxten hos dagens människopopulation motsvarar den logistiska tillväxtens 

avstannande fas rätt BI2 s. 42 

b. logistisk tillväxt är ovanligare i naturen än den exponentiella 

c. när man ritar ut denna typ av tillväxt på en linjär skala ser den ut som ett J 

d. tillväxten hos dagens människopopulation motsvarar den logistiska tillväxtens 

exponentiella fas 

 

4. Vilket påstående om introducerade och invasiva arter är sant? 

a. den nordamerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis är skadlig för 

Östersjöns bottensamhälle 

b. invasiva arter lyckas oftast etablera livskraftiga populationer i nya miljöer 

c. vildsvinet räknas inte som en introducerad art i Finland rätt BI2 s. 78 

d. invasiva arter har per definition spridit sig till nya områden med människans hjälp 

 

5. Hur påverkar successionen organismsamhällena? 

a. största artdiversiteten hittas i områden där störningar sker sällan 

b. största artdiversiteten hittas i områden där störningar sker ofta 

c. variationen i miljöförhållanden är minst i början av successionen 

d. gräsarter räknas till pionjärarterna rätt BI2 s. 32 

 

6. Vilket påstående om tungmetaller är det korrekta? 

a. det frigörs kvicksilver då man bränner stenkol rätt BI2 s. 90 

b. kvicksilverhalterna har minskat mer än blyhalterna på sistone 

c. kadmiumhalterna i inälvorna är högre hos tamboskap än hos vilda djur 

d. metylkvicksilver anrikas inte i näringskedjan 

 

7. Kroppens åldrande hos människan 

a. kan motverkas av fria radikaler 

b. har att göra med vävnadernas långsammare glykering 

c. kan försnabbas av höga halter antioxidanter 

d. har kopplats till en förkortning av telomererna rätt BI4 s. 136-138 
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8. Vilket påstående om frostfisken i Hudsonfloden stämmer? 

a. den har genomgått en evolution som gjort den motståndskraftig mot DDT 

b. en genmutation gör att dess celler blir sämre på att binda PCB rätt BI3 s. 73 

c. PCB ansamlas inte i frostfiskens vävnader 

d. andra arter i näringskedjan gynnas av frostfiskens motståndskraft mot PCB 

 

 

9. Vilket påstående om erövringen av landmiljön stämmer? 

a. landlivet var en utmaning för mossorna eftersom deras fotosyntes försvagades 

b. de första landryggradsdjuren utvecklades ur pansarhajar 

c. växter och svampar började samarbeta direkt efter att landmiljön erövrats rätt BI1 

s. 90-92 
d. nakenfröiga växters utveckling på land inleddes senare än gömfröigas 

 

10. Vilket påstående om insekter som naturresurs är sant? 

a. enligt Livsmedelssäkerhetsverket (sedan 1.1.2019 Livsmedelsverket) bör insekters 

extremiteter avlägsnas innan de kan godkännas som människoföda 

b. skalbaggar innehåller mest protein av alla insekter 

c. ur insektens proteiner, fetter och kitin kan framställas nedbrytbar plast rätt BI5 s. 

136-137 

d. insekter innehåller rikligt med mättade fettsyror och D-vitamin 
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Följande frågor är värda 6 p. Besvara kort på de anvisade raderna: 
 

11. Vilka två abiotiska faktorer leder till en skiktning av Östersjöns vattenmassa och hur 

ser skiktningen ut? BI2 s. 34-35 

 

Både salthalten och temperaturen leder till en skiktning av Östersjöns vattenmassa. 

Saltvatten är tyngre än det söta, varför det salta vattnet ligger underst; vid 50-70 m sker ett 

tvärt ”hopp” i salthalt medan sötvattnet ligger närmast ytan. 

Under sommaren ligger det varma ytskiktet överst, under detta (10-20 m:s djup) finns 

temperatursprångsskiktet och underst (vatten är tyngst vid 4 C) är vattnet ungefär lika 

kallt som på vintern. 

 

12. Vad är flavonoider och vilken funktion har de? Ge ett exempel på en inhemsk 

naturprodukt där flavonoider förekommer! BI5 s. 132 

 

Flavonoider är en typ av polyfenoler som bildas i ljus. De mest kända är antocyaniderna 

som ger bären deras färg. De fungerar som antioxidanter i kroppen som bl.a. motverkar 

olika slags infektioner. Ex. blåbär, tranbär, lingon, hjortron, havtorn, svarta vinbär. 

 

13. Varför försvinner en stor del av biomassans energi då man i näringskedjan går från en 

nivå till nästa?                  

En fjärilslarv äter under sin livstid 20 g blad. Hur mycket ökar en pilgrimsfalks biomassa 

i näringskedjan: bladlarvtalgoxevarfågelpilgrimsfalk? Den ekologiska 

effektiviteten räknad som biomassa antas vara 10 % per steg. BI2 s. 17-18 

 

En stor del av biomassans energi försvinner till organismens vanliga livsprocesser 

(cellandning, rörelse och utsöndring), som värme i luften eller som avfall och endast en 

liten del går vidare till nästa nivå. 

När larven äter 20 g blad, blir 10 %, d.v.s. 2 g kvar. När talgoxen äter larver, blir av dessa 

2 gram endast 0,2 g talgoxebiomassa. När varfågeln äter talgoxen återstår 0,02 g av den 

ursprungliga biomassan, och endast 0,002 g då varfågeln blir uppäten av pilgrimsfalken. 

Svar: 0,002 g pilgrimsfalksbiomassa. 
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14. Förklara hur och varför den genetiska diversiteten och artdiversiteten är kopplade till 

förmågan att anpassa sig till miljöförändringar. BI2 s. 64-69 
 

 

Ju mer genetisk diversitet det finns inom arten, desto bättre klarar populationen av att 

anpassa sig till miljöförändringar och miljöföroreningar, och även resistensen mot 

sjukdomar och parasiter förbättras. 

I ett ekosystem med låg artdiversitet är näringsvävarna enklare, och därför anses högre 

artdiversitet öka ekosystemets motståndskraft mot miljöförändringar. 

 

15. Du vill bestämma antalet skräddare (Gerris sp.) i ett hällkar. Du märker därför 10 

individer individuellt och släpper sedan ut dem. Nästa dag tar du ett slumpmässigt 

stickprov och noterar att 2 individer av totalt 50 var märkta. Hur stor är hällkarets 

population av skräddare? Vilken metod har du använt dig av? BI2 s. 40 
 

 

Du använder dig av formeln N = M × n / m, där N är den efterfrågade populationens 

storlek, M är antalet individer som märktes första gången, n är antalet individer i det 

andra stickprovet och m är antalet märkta i det andra stickprovet. I detta fall N = 10 × 50 

/ 2 = 250. Svar: 250 individer. Metoden heter Lincolns index som är ett exempel på 

märkning-återfångst-metoden [bägge termer godkänns]. 

 

16. Vilka tre livsmiljöer hyser mest utrotningshotade arter enligt ”Rödlistan” över finska 

arter (2010)? Varför har just dessa livsmiljöer påverkats så negativt? BI2 s. 75-77 

 

-Skogar: Skogsbruket leder bl.a. till fragmentering av lämpliga habitatfläckar, en ökad 

dominans av barrträd på lövträds bekostnad, samt brist på gammelskog, murket träd och 

brandområden. 

-Kulturlandskap: det moderna lantbruket gynnar enformigt intensivjordbruk med enbart 

växtodling; öppna ängar och lövängar växer igen p.g.a. brist på betande djur. 

-Stränder: Vattenkraftverk, muddring, stränder som växer igen (förbuskning, ökat 

vassbestånd). 
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17. Hur fungerar den mikrobiella loopen (slingan) i vattenekosystem? BI5 s. 12-13 
 

 

Löst organiskt material (DOM: dissolved organic matter), som löst sig i vattnet från 

växtplankton, utgör en viktig näringskälla för bakterier. Bakterierna (mest blågrönalger 

(cyanobakterier) och växtplankton), konsumeras i sin tur av urdjur (flagellater och 

ciliater). Urdjuren konsumeras sedan av större djurplankton och dessa av konsumenter på 

högre nivåer. På detta sätt kommer annars obrukbart organiskt material organismerna på 

en högre nivå i näringsväven till nytta. 

 

18. Ge tre exempel vardera på a) prezygotiska barriärer, b) postzygotiska barriärer som 

kan leda till artbildning. BI1 s. 63 
 

 

Prezygotiska barriärer som förhindrar befruktning: arterna lever i olika områden och möts 

därför inte; de förökar sig vid olika tidpunkter; deras parningsbeteenden avviker från 

varandra; deras könsorgan eller könsceller passar inte ihop med varandra. 

Postzygotiska barriärer som förhindrar fosterutveckling eller senare förökning: embryot 

dör i en tidig utvecklingsfas; individen för innan könsmogen ålder; sterilitet hos individen 

eller dess avkomma. 

 

19. Beskriv tre viktiga anpassningar hos djuphavslevande organismer. BI1 s. 88 
 

 

-Anpassningar för att motverka det höga trycket: elastiska ben, tillbakabildad simblåsa, 

hög vattenhalt i vävnaderna. 

-Anpassningar till mörkret: lysorgan för att locka till sig byten och parningspartners med 

hjälp av bioluminiscens. 
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20. Vad innebär epigenetisk reglering? Ge ett exempel från naturen på hur epigenomet 

kan påverkas av den yttre miljön. BI3 s. 71-72 
 

 

Epigenetisk reglering innebär att yttre miljöfaktorer styr genernas funktion utan att själva 

strukturen, d.v.s. basordningen i genens DNA, förändras. En vanlig typ av epigenetisk 

reglering är metylering – tillsats av små molekylkomponenter av kol och väte – som 

påverkar hur tätt packat kromatinet är, d.v.s. hur aktivt generna ska avläsas. 

Exempel: Drottninggelén som arbetarbina matar de larver med som ska utvecklas till 

drottningar; vissa bekämpnings- och antimögelmedel samt bisfenol-A som ökar risken för 

cancer och diabetes; de små skillnader som finns mellan identiska tvillingar till följd av 

variation i levnadsvanor och avvikande uppväxtmiljö. 

 

 

 

 

 

Till slut vill vi göra dig uppmärksam på att utbildningsprogrammet i miljö- och 

marinbiologi vid Åbo Akademi omfattar obligatoriska kurser där djurförsök och 

dissektion av djur ingår. 

 

Jag behöver inte i detta skede ta ställning till ovanstående, men är medveten om det. 

 

 

I __________, den 21.5.2019. ___________________________________ 

       Underskrift 
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Namn: _________________________________________________ 
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Samtliga frågor skall besvaras på detta papper. Ordbok får användas. 
Maximala antalet poäng i den ämnesspecifika delen är 80 p, vilket gör att man tillsammans med den 
gemensamma delen totalt kan erhålla 120 p i urvalsprovet. 
Kom ihåg att skriva ditt namn på samtliga sidor! 
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Ringa in rätt alternativ! Flervalsfrågorna ger 2 p för rätt svar, 0 p för obesvarad fråga och -2 p för 

felaktigt svar. 

 

1. Vilket påstående gällande enzymer är korrekt  

a) Enzymer sänker aktiveringsenergin för biokemiska reaktioner (s.19 i Korall BI3) 

b) Enzymer påverkar den kemiska jämvikten för biokemiska reaktioner 

c) Enzymer höjer aktiveringsenergin för biokemiska reaktioner 

d) Enzymer kräver alltid en kofaktor för att fungera korrekt 

 

2. Vilken av följande strukturer finns inte i en prokaryot 

a) Ribosomer 

b) Kromosomer 

c) Mitokondrier (s. 30–32 i Korall BI1) 

d) Cellmembran 

 

3. Två olika isotoper av ett grundämne har: 

a) Samma antal neutroner och elektroner 

b) Samma antal protoner (s. 71 i Mol 1) 

c) Olika antal protoner och elektroner 

d) Samma antal neutroner 

 

4. Vilket påstående gällande kolhydrater är korrekt  

a) Kolhydraterna är en av de huvudsakliga komponenterna som bygger organellers 

membran 

b) Monosackarider förenas till di- samt polysackarider via esterbindningar 

c) Stärkelse, glykogen och cellulosa är alla uppbyggda av kolhydrater (s.165–166 i Mol 2) 

d) Sackaros är människokroppens viktigaste lagringspolysackarid 

 

5. Ett proteins primärstruktur bestäms av: 

a) Vätebindningarna mellan aminosyrorna 

b) Basordningen i genen som kodar för proteinet (s.179 i Mol 2) 

c) Disulfidbindningarna mellan aminosyrorna 

d) Jonbindningarna mellan aminosyrorna 

 

6. Då en gen skall avläsas fäster sig RNA-polymeras vid: 

a) Ett förstärkaravsnitt 

b) En promotor (s.59 i Korall BI3) 

c) En exon 

d) En intron 
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7. Då en nervcell mottar en tillräckligt stark impuls från t.ex. en sinnescell: 

a) Pumpas Na-joner ut och K-joner in i cellen och nervcellens inre blir negativt laddat 

b) Strömmar Na-joner in och K-joner ut ur cellen och nervcellens inre blir positivt laddat  

(s- 40-42 i Korall BI4) 

c) Strömmar Na-joner in och K-joner ut ur cellen och nervcellens inre blir negativt laddat 

d) Pumpas Na-joner in och K-joner ut ur cellen och nervcellens inre blir positivt laddat 

 

8. Translokation, duplikation och inversion är exempel på: 

a) Punktmutationer 

b) Kromosomantalsmutationer 

c) Kromosommutationer (s. 111 i Korall BI3) 

d) Monohybridkorsningar 

 

9. Då en bakteriofag (ett virus) överför arvsmassa från en bakterie till en annan kallas det för: 

a) Transformation 

b) Konjugation 

c) Transduktion (s. 22 i Korall BI5) 

d) Translation 

 

10. Vilket av följande hormon höjer inte blodsockerhalten 

a) Adrenalin 

b) Insulin (s. 29–31 i Korall BI4) 

c) Kortisol 

d) Glukagon 

 

11. Ringa in sant eller falskt för följande påståenden. 2 p för rätt svar, 0 p för obesvarad fråga, -2 p 

för felaktigt svar.  

 

a) Cellandningen är ett exempel på en anabol reaktion. Sant / Falskt (s. 19 i Korall BI3) 

 

b) Okazaki-fragmenten kopierar DNA i 3’ till 5’ riktningen. Sant / Falskt (s. 42 i Korall BI3) 

 

c) Tunntarmens matspjälkningsenzym fungerar bäst vid neutralt pH. Sant / Falskt  

(s. 86 i Korall BI4) 

 

d) Aktionspotentialen i en nervcell är beroende av stimulansens storlek. Sant / Falskt  

(s. 42 i Korall BI4) 

 

e) Alla bakterier innehåller cirkelformade DNA fragment som kallas plasmider. Sant / Falskt 

(s.18 i Korall BI5) 
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12. Beskriv/rita hur följande aminosyror förenas till en dipeptid. 5 p: (s.178 i Mol 2, s. 17 i Korall BI3) 

 

 

 

 

 

                               alanin                      glycin 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

13. Namnge cellorganellerna i figuren nedan på de angivna raderna. 9 p. (s. 31 i Korall BI1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärna (nukleus) 

Kärnmembran/hölje 

Plasmamembran/

Cellmembran 

Golgiapparat 

Endoplasmatiska nätverket 

Mitokondrie 

Cytoplasma 

Lysosom

 

 Kärnmembran 

Ribosom 
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14. Vilken/vilka av följande funktionella grupper finns det i föreningarna nedan (a-d). 3 p. per 

förening, -1 p. för varje fel funktionell grupp. 12 p. (s. 64–65 i Mol 2) 

Hydroxyl 

Amino 

Aldehyd 

Aromatisk 

Ester 

Eter 

Keton 

Karboxylsyra 

 

a)          _Karboxylsyra______________ 

_Aromatisk________________ 

_Amino___________________ 

        _________________________ 

 

b)          _Aromatisk________________ 

_Hydroxyl_________________ 

      _Keton___________________ 

      _________________________ 

           

     

c)   _Aromatisk________________ 

_Ester____________________ 

_Hydroxyl_________________ 

  _________________________ 

 

d)         _Aromatisk________________ 

_Aldehyd__________________ 

_Hydroxyl_________________ 

      _Eter_____________________ 
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15. Svara kort på följande frågor: 

En buffertlösning innehåller en oxoniumjonskoncentration på 10-6 ([H3O+] = 10-6) 4 p.  

a) Vad är lösningens pH? 

_Lösningens pH är 6__________________________________________________________________ 

b) Hur skulle du gå tillväga för att justera bufferten till pH 7,2? 

_Lösningen kan justeras till korrekt pH med hjälp av en basisk lösning, t.ex. NaOH. pH förändringen__ 

monitoreras med en pH mätare________________________________________________________

16. Utför beräkningarna och svara på frågan: 6 p. 

a) Balansera reaktionen: H2O + CO2 → C6H12O6 + O2 (s. 161 i Mol 2) 

_6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2___________________________________________________________ 

b) Baserat på reaktionen ovan, räkna ut hur många mol O2 som skulle bildas ifall 15 mol CO2 förbrukas. 

_Då 6 mol CO2 ger upphov till 6 mol O2 kommer 15 mol CO2 att bilda 15 mol O2_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Förklara kort (1–2 meningar) i vilken typ av organism och vilken specifik organell fotosyntesen sker. 

_Fotosyntesen sker i eukaryota organismer (främst växtceller) som innehåller kloroplaster. Kloroplasterna 

är membranomslutna organeller som binder solenergi i form av__________________________________ 

glukos.________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. Följande frågor baserar sig på texten ” Låt hjärtat reparera sig självt” skriven av Marcus Prest 

(12.12.2018. Åbo Akademi Nyhetsarkiv; https://www.abo.fi/nyheter/lat-hjartat-reparera-sig-sjalvt/) 

som handlar om aktuell forskning vid Åbo Akademi (se nedan). -2 p för felaktigt svar. 14 p. 

Läs artikeln och ringa sedan in de påståenden nedan som enligt texten är korrekta. 

a) Inflammationsceller skickas till ett skadat ställe i kroppen (t.ex. hjärtat) för att bilda ärrvävnad. 

Inflamationscellerna skickas till ett skadat ställe i kroppen för att göra sig av med döda celler och 

för hindra att celldöden sprider sig. Ärrvävnaden bildas genom andra, relaterade mekanismer. 

b) Transplantation av stamceller har visat sig vara en effektiv metod för att åtgärda skador som 

uppstått i hjärtat till följd av en hjärtinfarkt. 

Stamcellstransplantation har visat sig ha en begränsad positiv effekt men man har haft problem 

med att stamcellerna inte har integrerats i hjärtvävnaden 

c) Idén bakom stamcellsbehandlingen är att åtgärda den ärrvävnad som uppstår efter en skada. 

d) Hjärtats inbyggda reparationsmekanismer är aktiva även hos vuxna människor. 

Reparationsmekanismerna finns hos vuxna människor men är av någon orsak inte längre aktiva 
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e) Reparationscellernas förmåga att bilda blodkärl, differentiera till muskelceller osv. påverkas av 

den mekaniska miljön samt mängden syre.  

f) Efter en hjärtinfarkt förändras mikromiljön i hjärtat, något som kan förhindra de regenerativa 

cellernas funktion. 

g) Målet med forskningen är att hitta och styra regenerativa celler som sedan kunde injiceras i 

hjärtat hos infarktpatienter. 

Målet med forskningen är att aktivera de regenerativa celler som redan finns i hjärtat hos 

infarktpatienter 

”Låt hjärtat reparera sig själv” 

Forskningen kring signalräckan Notch öppnar möjligheter för att hitta sätt för ett av en hjärtinfarkt 

skadat hjärta att reparera sig självt genom att aktivera hjärtats latenta reparationsmekanismer. 

Hjärt- och kärlsjukdomar resulterar ofta i hjärtinfarkter som är en av de största dödsorsakerna i världen. 

Även om infarkten inte har dödlig utgång resulterar den i skador som kroppen har svårt att reparera. Det 

beror dels på att hjärtvävnad är ett komplext kompositmaterial som består av ett nätverk av 

sammandragande och stödande celler omgivna av en extracellulär matris som genomkorsas av 

nervbanor och blodkärl, och dels på att miljön i hjärtat är mekaniskt utmanande eftersom hjärtat rör på 

sig. 

En infarkt åstadkommer en kraftig syrebrist som i sin tur leder till en mängd döda celler som kroppen 

sänder inflammationsceller till för att göra sig av med och hindra att celldöden sprider sig. Därefter 

akutreparerar kroppen skadan genom att bilda en ärrvävnad ovanpå den skadade vävnaden. Problemet 

med ärrvävnaden är att den inte har samma flexibilitet som den ursprungliga hjärtvävnaden och därför 

blir en belastning för hjärtats funktion. 

Om ärrvävnaden hindrar hjärtats funktion kraftigt är hjärttransplantation en möjlighet. Men en 

hjärttransplantation är mycket resurskrävande (främst för att ett nytt fungerande hjärta behövs), svårt, 

och för patienten riskabelt och dramatiskt. 

Ett alternativ till transplantation är stamcellsterapi. För cirka tio år sedan fann man de stamceller som är 

specifika för hjärtvävnad. Man har försökt injicera stamceller rakt in i hjärtat för att stimulera 

återhämtningen av hjärtvävnaden – det har visat sig ha en begränsad positiv effekt. 

– Jo, man har kunnat mäta en liten positiv inverkan, men effekten har inte varit bra på lång sikt, 

stamcellerna har inte integrerats i hjärtvävnaden utan kroppen har börjat stöta bort dem. Man kan inte 

säga att metoden varit någon succé, säger Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi. 

Problemet som stamcellbehandlingen vill komma åt är alltså ärrvävnaden som blir kvar och att hjärtat i 

övrigt inte reparerar sig självt i tillräcklig utsträckning. 

Ett alternativ till stamcellsinjektionerna är att försöka aktivera de inbyggda reparationsmekanismer som 

var aktiva när hjärtat skapades. Ett antal studier har bekräftat att dessa mekanismer finns latenta även 

hos vuxna personer – ett system av celler som kallas cardiac progenitor cells (CPC). Dessa celler är 

föremålet för Sahlgrens forskningsgrupps uppmärksamhet. Forskningen binder samman med forskningen 

kring signalräckan Notch som genom ligander (sändare) och receptorer (mottagare) på cellens membran 

utgör ett kommunikationssystem mellan celler. 

– Vad vi försöker förstå är hur vi kan påverka reparationsmekanismerna, hur signalerna går, och hur 

dessa påverkas av hjärtats mekanik och miljö. Det är sambandet vi vill komma åt – och det gör vi genom 

att skapa en syntetisk miljö där vi kan påverka både mekanismen och miljön. 
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Den syntetiska miljön är i det här fallet en simulation av ett hjärta i ett laboratorium där man i tre 

dimensioner, istället för de vanliga tvådimensionella simulationerna, återskapar de förhållanden 

hjärtvävnaden lever i. Hjärtvävnaden fästs på ett gummiband (som gör en pumpande rörelse) som i sin 

tur fästs på en gummiplatta inuti en vakuumförseglad hinna av kollagena fibrer. Förseglingen gör att man 

kan ställa den mekaniska belastningen, syresättningen och den kemiska miljön för att simulera 

förhållandena för ett hjärta i en frisk kropp och för förhållandena som råder under och efter en infarkt. 

– Hittills har man främst jobbat med plastskålar med hårda ytor, vilket innebär två dimensioner, en 

statisk och inte en mekaniskt aktiv miljö och inte mycket till matris att studera. Den modell vi nu byggt 

har vi åstadkommit tillsammans med ett holländskt samarbete. 

De regenerativa cellerna (CPC) man intresserar sig för finns i speciella mikromiljöer i hjärtvävnaden. 

Växelverkan mellan mikromiljön och stamcellerna är oklar – det är oklart hur de påverkar varandra. I och 

med att mikromiljön förändras vid infarkt är det viktigt att förstå hur den förändrade miljön kan fungera 

inhiberande på de regenerativa cellerna. 

 – Det vi kan göra är att antingen modifiera reparationssignalen eller ändra miljön och se om 

reparationssignalen går fram eller ändras av miljöbytet och sedan se hur det påverkar aktiveringen av 

CPC – allt det här är enormt komplext och det har ännu inte forskats i den komplexa karakteristiken kring 

CPC och mikromiljön där de är lagrade. 

– Som alltid då det gäller forskning får man gå fram med väldigt små steg, men det kan vi nu i och med 

den tredimensionella mikromiljö vi skapat. Vi kan justera mängden syre, ”hjärtfrekvensen”, och samtidigt 

studera molekylära processer som kommunikationen mellan cellerna och hur denna kommunikation 

påverkar cellernas funktion. 

– Det som vi vid det här laget vet är att reparationssignalen är väldigt känslig för variationer i den 

mekaniska miljön och graden av syresättning. Reparationscellerna påverkas också: i vilken grad de bildar 

blodkärl, i vilken grad det sker en differentiering till muskelceller, vilka vägar de tar, och hur hela 

profileringen av vävnaden ändras. 

– Målet är alltså att hitta ett sätt att aktivera de regenerativa cellerna i hjärtvävnaden så att man får 

hjärtat att reparera sig självt efter en infarkt. För det krävs förutom kunskapen om hur de cellulära 

signalerna påverkar cellernas regenerativa förmåga även teknologi för att kunna styra dessa signaler.” 
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Till slut vill vi göra dig uppmärksam på att utbildningsprogrammet i Cell & molekylär biovetenskap vid 

Åbo Akademi omfattar obligatoriska kurser där djurförsök och dissektion av djur ingår. 

 

Jag behöver inte i detta skede ta ställning till ovanstående, men är medveten om det. 

 

I __________, den 21.5.2019 ___________________________________ 

       Underskrift 
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