
Inför nationella proven i Biologi 
 

Natur och samhälle 

 Hur människan påverkar naturen lokalt och globalt: 

 t.ex. växthuseffekt, nedskräpning miljöfarliga ämnen, övergödning, försurning 

 

Under sommaren drabbas havet Östersjön ofta av algblomning. Algblomning innebär en 

kraftig tillväxt av växtplankton som grumlar och missfärgar vattnet. Algblomning orsakas av 

övergödning men även av att mängden torsk i havet minskar.  

 

a) Utgå ifrån bilden av näringskedjan och förklara varför det blir algblomning när mängden 

torsk minskar 

 
Mängden torsk i Östersjön har minskat kraftigt de senaste årtiondena. Mänsklig påverkan kan 

vara orsaken till detta.  

 

b) Hur kan olika mänskliga aktiviteter ha orsakat att mängden torsk har minskat? c) Föreslå 

en åtgärd och förklara hur den kan bidra till att mängden torsk ökar. Ange både fördelar och 

nackdelar som denna åtgärd kan ha. 

 

 Hur kan vi bidra till hållbar utveckling: 

 T.ex. ekologisk odling, källsortering, återvinning 

 

 Ekosystem: T.ex. population och resurser energiflöde som näringskedjor och 

näringspyramider,  

 

På en äng lever en population kaniner. Ekosystemet ängen består även av olika sorters gräs, 
maskrosor, skalbaggar, bin, sorkar och några rävar.  

 

a) Rita en näringsväv för arterna på ängen och ange vilka som är producenter och vilka som 

är konsumenter.  

 

b) Vilka förändringar skulle kunna ske i ekosystemet ängen om kaninerna helt försvinner? 

 

I ett villaområde nära ängen börjar katter att försvinna. Johansson har sett en räv släpa iväg 

en katt och är säker på att det är rävarna som tar katterna. Han vill låta en jägare skjuta 

rävarna. Grannen Andersson hävdar att om man skjuter för många rävar kommer det att 

leda till andra problem i villaområdet. 

 

c) Hjälp Andersson att förklara vilka ekologiska följder i villaområdet det skulle kunna bli om 

man skjuter för många rävar. 

 



Populationsstorleken för rådjur varierar från år till år. Variationen kan bero på olika faktorer 

som till exempel konkurrens eller jakt. Ingen av de två nämnda faktorerna kan dock förklara 

den kraftiga uppgången och nedgången i rådjurspopulationen som diagrammet visar. 

 
Resonera kring andra faktorer som kan ha orsakat den kraftiga uppgången och nedgången i 

rådjurspopulationen. 

 

 Olika kretslopp (vatten, kol)  

Rita en bild av vattnets kretslopp. Bilden ska innehålla ett träd, ett moln och en sjö. 

 

 fotosyntes- förbränning 

 

Vilket påstående beskriver bäst anledningen till algers syretillverkning? 

 
 

 Ekosystemtjänster: 

 Ex. vilken nytta vi har av naturen, odling, friluftsliv mm. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Kropp och hälsa 

 Hur hälsan påverkas av sömn, kost, motion, relationer och beroende framkallande 

medel 

 

Övervikt och bantning är populära ämnen i media. Oftast utgår media från skönhetsideal, 

men det kan vara skadligt för hälsan att vara överviktig.  

 

a) Ge ett exempel på varför det kan vara skadligt för hälsan att vara överviktig. Undervikt 

lyfts inte fram på samma sätt i media men kan också vara skadligt för hälsan.  

 

b) Förklara varför det kan vara skadligt för hälsan att vara underviktig.  

 

 

Sandra påstår att hon kan köra bil lika bra trots att hon druckit en starköl. Hon känner sig 

inte berusad.  

 
Hur har starkölen påverkat Sandra så att hon är en sämre bilförare fast hon inte känner sig 

berusad? 

 

 

 

Sömn är viktigt för människokroppen. Sömnbrist under en kortare period ger tillfälliga 

symptom som till exempel trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga. Vid långvarig 

sömnbrist, som pågår under flera månader, blir påverkan på människokroppen större.  

 

Resonera kring hur långvarig sömnbrist kan påverka människokroppen. 

 

 Vanliga sjukdomar, förebyggande och behandling 

 Virus, bakterier, infektioner smittspridning 

 Antibiotika, resistenta bakterier 

 Kroppens celler och organsystem 
Ex. matspjälkning, andning, rörelse, nervsystemet, försvar, sinnen 

 

När du blir rädd och måste fly från en farlig situation kan hormonet adrenalin få blodkärlen 

till benen att vidgas och bli större. 

 

Varför behövs det mer blod till benen när du ska fly och springa fort? 

 

 

Vid löpning arbetar kroppens benmuskler. Samverkan med andra organ i kroppen är 

nödvändigt för att benmusklerna ska kunna arbeta. 

 

a) Ge exempel på ett organ i kroppen och beskriv hur organet bidrar till att benmusklerna 

kan arbeta. 

 

För att musklerna ska kunna arbeta sker det en förbränning (cellandning) i cellerna.  

 

b) Förklara vad som behövs för att förbränningen ska ske och vad som bildas. 



 Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer 

 Evolutionära mekanismer som konkurrens, naturligt urval, ”survival of the fittest” 

 

 

Isbjörnar och brunbjörnar ser mycket olika ut men de är ändå släkt. De har genom 
evolutionen anpassats till olika klimat och bland annat fått olika päls och fettlager. Vilket 

alternativ stämmer? 

 

A. Det kalla klimatet på Grönland har gjort att pälsen på björnar växer. Då blir pälsen 

tjockare än den normala vinterpälsen om de flyttas dit.  

 

B. De björnar som putsar sin päls noga får tjockare päls så att de håller värmen bättre.  

 

C. De björnar som har tjock päls överlever bäst i det kalla klimatet på Grönland. Då blir 

det till slut bara sådana björnar kvar. 

 

D. De björnar som bor på Grönland äter fetare mat och får därför tjockare päls. 

 

 

Skogshare är en vanlig art i Sverige. Under sommaren har skogsharen brun pälsfärg. Under 

vintern har de flesta skogshararna i södra Sverige en grå pälsfärg medan det bland 

skogshararna i norra Sverige är vanligast med vit pälsfärg. Skogshararnas olika pälsfärg under 

vintern är en anpassning till miljön. 

 
 

Använd kunskaper om evolution och naturligt urval för att förklara varför de flesta 

skogshararna i norra Sverige har vit pälsfärg på vintern. 

 

 

 Människans sexualitet och fortplantning, kärlek och relationer sexuellt överförbara 

sjukdomar, oönskade graviditeter. 

 

Vi får lära oss att det är viktigt att använda kondom. 

 

Nämn två skäl till att använda kondom vid samlag. 

 

 

 

 

 
 

 



Para ihop rätt sjukdom A-D med rätt beskrivning 1-4. 

 

A. Klamydia  1. Orsakas av virus. Ofta symptomfri under flera år, 

men immunförsvaret försvagas. Det finns ingen 

behandling som botar, men det finns medicin som 

håller mängden virus på en låg nivå.  

 

B. AIDS  2. Orsakas av bakterier. Ofta förekommer inga 

symptom, men det kan svida när man kissar. 

Behandlas med antibiotika. 

  

C. Gonorré  3. Orsakas av virus. Symptom i form av vårtor kring 

könsorganet. Det finns ingen behandling som botar, 

men det går att frysa eller bränna bort vårtorna. Det 

går även att vaccinera mot vissa virustyper.  

 

D. Kondylom  4. Orsakas av bakterier. Symptom i form av 

gulaktiga, illaluktande flytningar, sveda när man kissar 

och halsont. Behandlas med antibiotika. 

 

 Ärftlighet: DNA, anlag, arv och miljö 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan beskriver en vanlig celldelning (mitos) hos människan. Siffrorna inuti cellerna 

visar antalet kromosomer.  

 

a) Vilken nytta har kroppen av att celler delas och blir dubbelt så många? Det finns en annan 

typ av celldelning (reduktionsdelning eller meios) där antalet kromosomer halveras så det 

blir 23 kromosomer i de nya cellerna som bildas.  

 

b) Av vilken anledning halveras antalet kromosomer i denna celldelning? 

 

 

 

Skrattgropar i kinderna orsakas av en dominant gen. 

 

En kvinna med skrattgropar får barn med en man som inte 

har skrattgropar. Har deras barn skrattgropar eller inte? 

Motivera. 

 
 

 

 



Biologin och världsbilden 

 

 Historiska och nutida upptäckter, aktuella forskningsområden 

 Människans levnadsvillkor 

 
 

De första människorna visste inte att om man stoppar ett frö i marken så växer det upp en 

ny växt. När människorna kom på att de kunde odla växter så förändrades mycket i deras 

vardag. De behövde till exempel inte fiska eller jaga lika mycket längre.  

 

a) Ge något annat exempel på hur upptäckten av att man kunde plantera frön ändrade 

människans sätt att leva. Förr i tiden försökte människan kanske förklara skördarnas storlek 

med hjälp av andar, magi eller astrologi.  

 

b) I dag har människor större kunskap om vad som påverkar skördens storlek jämfört med 

tidigare. Förklara hur man kommit fram till denna ökade kunskap.  

 

c) Välj någon annan upptäckt inom biologin, förutom kunskapen om frön och odling, som har 

ändrat människans sätt att tänka eller sätt att göra saker på. Beskriv vilka skillnader i 

uppfattningar upptäckten har lett till för människan. 

 

 

Den österrikiske biologen Karl Landsteiner ägnade sig åt forskning om immunförsvaret i 

blodet och presenterade år 1901 AB0-systemet. 

 

a) Förklara vad AB0-systemet innebär.  

 

b) Beskriv vilken betydelse AB0-systemet har haft för människans levnadsvillkor. 

 

 

 Livets uppkomst och utveckling 
 

Under jordens och livets historia har ett antal stora förändringar skett.  

Vilket av alternativen A-D beskriver i vilken tidsordning förändringarna måste ha skett? 

 

A. Syrgas bildades → Fotosyntes utvecklades → Liv etablerades på land  

 

B. Fotosyntes utvecklades → Liv etablerades på land → Syrgas bildades 

 

C. Syrgas bildades → Liv etablerades på land → Fotosyntes utvecklades  

 

D. Fotosyntes utvecklades → Syrgas bildades → Liv etablerades på land 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biologins metoder och arbetssätt 

Fältstudier, experiment, sortering av organismer, dokumentation 

 

Att skapa exakta kopior av växter eller djur kallas kloning. Enäggstvillingar är exempel på 

naturliga kloner. Konstgjord kloning används bland annat i odling av växter. Försök med 

konstgjord kloning har gjorts på djur. Här följer några påståenden om kloning. 

 

 
 

 

a) Välj ut det påståendet som bygger på naturvetenskap.  

b) Förklara varför det påståendet bygger på naturvetenskap. 

 

 
Några personer berättar vad de gör när de bantar. Deras argument är mer eller mindre 

hållbara utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 

 

 

 

a) Välj ett av argumenten och förklara 

varför det håller för en naturvetenskaplig 

granskning.  

 

b) Några av bantningsmetoderna håller 

inte för en naturvetenskaplig granskning.  

 

 

 

 

 

 

c) På vilket sätt skulle någon person, organisation eller företag kunna utnyttja argumenten 

bakom dessa ohållbara metoder? 


