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Frisläppta uppgifter i naturvetenskap från PISA.
PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som
syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. I PISA mäts kunskaper och
färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet.
Stor vikt läggs i PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang.
Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa
problem.
PISA genomförs vart tredje år. Vid varje tillfälle är ett kunskapsområde i fokus men
alla kunskapsområden undersöks varje gång, vilket möjliggör jämförelser över tid.
Många av provfrågorna hålls hemliga och används flera gånger för att kunna studera
trender i elevernas kunskapsutveckling.
Här presenteras ett antal uppgifter i naturvetenskap som är offentliggjorda. Till vissa
finns rättningsanvisningar, men till de senaste provomgångarna har inte dessa
anvisningar översatts och finns därför inte med här. Vid rättningen får alla elevsvar
en kod och ibland används två siffror. Den första siffran anger om svaret bedöms
vara korrekt, delvis korrekt eller felaktigt. Den andra siffran är en klassificering av
olika svar och används vid efteranalyser för att titta på vilka begrepp eleven
använder vid ett korrekt svar eller olika typer av felsvar.
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VÄXTHUSEFFEKTEN
Läs texterna och svara på frågorna som följer.

VÄXTHUSEFFEKTEN: FAKTA ELLER MYT?
Allt liv behöver energi för att överleva. Den energi som upprätthåller liv på jorden
kommer från solen, som sänder ut energi i rymden på grund av sin hetta. En liten del
av den energin når jorden.
Atmosfären fungerar som ett skyddande täcke över jordytan, och hindrar
temperaturen att växla så mycket som den skulle göra i en värld utan luft.
Det mesta av den strålningsenergi som kommer från solen passerar igenom
atmosfären. Jorden absorberar en del av denna energi, och en del reflekteras åter
från jordytan. En viss del av denna reflekterade energi absorberas av atmosfären.
Ett resultat av detta är att medeltemperaturen ovanför jordytan är högre än den
skulle varit utan atmosfär. Jordens atmosfär ger samma effekt som ett växthus, därav
begreppet växthuseffekt.
Växthuseffekten påstås ha förstärkts under 1900-talet.
Det är ett faktum att medeltemperaturen i jordens atmosfär har ökat. I tidningar
och tidskrifter anges ofta det ökade utsläppet av koldioxid som huvudorsak till
temperaturökningen på 1900-talet.

PISA
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En elev, Anders, intresserar sig för det möjliga sambandet mellan
medeltemperaturen i jordens atmosfär och koldioxidutsläppet på jorden.
På ett bibliotek finner han följande två diagram i.
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Anders drar av dessa två diagram slutsatsen att det är säkert att ökningen av
medeltemperaturen i jordens atmosfär orsakas av ökningen av koldioxidutsläpp.

PISA
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Fråga 3: VÄXTHUS
Vad i diagrammen stöder Anders slutsats?

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
VÄXTHUS POÄNGBEDÖMNING 3
Full poäng
Kod 11:

Refererar till ökningen av både (medel)temperatur och koldioxidutsläpp.
•
•
•
•
•
•
•

Kod 12:

När utsläppen ökade ökade också temperaturen.
Båda kurvorna ökar.
Båda kurvorna började öka 1910.
Temperaturen stiger när CO2 släpps ut.
Kurvorna I diagrammen stiger tillsammans.
Allt ökar.
Ju mera CO2 utsläppemission, desto högre temperatur.

Refererar (I allmänna termer) till ett positivt samband mellan temperatur
och koldioxidutsläpp.
[Obs: Denna kod är avsedd att fånga elevers användning av terminologi som
‘positivt samband’, ‘liknande form’ eller ‘direkt proportionell’; Trots att följande
svarsexempel inte är helt korrekt visar de tillräcklig förståelse för att ge poäng
här.]
• Mängden CO2 och jordens medeltemperatur är direkt proportionella.
• De har liknande form vilket tyder på ett samband.

Inga poäng
Kod 01:

Refererar till ökningen av antingen (medel)temperaturen eller
koldioxidutsläppen.
• Temperaturen har ökat.
• CO2 ökar.
• Det visar den dramatiska förändringen av temperaturen.

Kod 02:

Refererar till temperatur koldioxidutsläpp utan att vara tydlig beträffande
sambandet.
• Koldioxidutsläppen (kurva 1) påverkar jordens ökande temperatur (kurva 2).
• Koldioxid är den främsta orsaken till ökningen av jordens temperatur.
ELLER
Andra svar.
• Koldioxidutsläppen ökar mer än jordens medeltemperatur. [Obs: Detta svar är fel
därför att storleken av koldioxidutsläppens och temperaturens ökning uppfattas
som svar, snarare än att de båda ökar.]
• Ökningen av CO2 över åren beror på ökningen av temperaturen i jordens
atmosfär.
• Det sätt som kurvan ökar.
• Det är en ökning.

Kod 99:

PISA
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Fråga 4: VÄXTHUS

En annan elev, Jenny, tycker att Anders slutsats är fel. Hon jämför diagrammen och
menar att vissa delar av diagrammen inte stöder Anders slutsats.
Ange ett exempel på en del av diagrammen som inte stöder Anders slutsats.
Förklara ditt svar.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
VÄXTHUS POÄNGBEDÖMNING 4
Full poäng
Kod 21:

Refererar till en del av diagrammen där kurvorna inte båda stiger eller
sjunker och ger en motsvarande förklaring.
•
•
•
•
•

1900–1910 (ungefär) ökade CO2, medan temperaturen sjönk.
1980–1983 gick koldioxiden ner och temperaturen upp.
Temperaturen på 1800-talet är ungefär densamma men den första kurvan stiger.
Mellan 1950 och 1980 ökade inte temperaturen men det gjorde CO2.
Från 1940 till 1975 är temperaturen ungefär lika men koldioxiden visar en skarp
uppgång.
• Från 1860 till 1900 är koldioxiden en jämn linje, medan temperaturen går upp
och ner.
• 1940 är temperaturen mycket högre än 1920 och de har liknande
koldioxidutsläpp.

Delpoäng
Kod 11:

Kod 12:

Nämner en korrekt period utan förklaring.

• 1930–1933.
• runt 1910.

Nämner ett speciellt år (inte en tidsperiod), med en godtagbar förklaring.
[Obs: Kod 14 ska användas om förklaringen fokuserar på en
oregelbundenhet I den ena kurvan.]
• 1980 var utsläppen nere men temperaturen ökade ändå.
• År 1910 ökade koldioxiden och temperaturen minskade.

ELLER
Ger ett exempel som inte stöder Anders slutsats men gör ett misstag
beträffande tidsperioden.
• Mellan1950 och 1960 sjönk temperaturen och koldioxidutsläppen ökade.

Kod 13:

Refererar till skillnader mellan kurvorna utan att nämna en särskild
tidsperiod.
• På några ställen stiger temperaturen även om utsläppen minskar.
• Tidigare var det lite utsläpp men ändå hög temperatur.
• De ökar inte I samma takt.

PISA
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• När det är en stadig ökning I kurva 1 är det inte någon ökning I kurva 2, den är
konstant. [Obs: Den är konstant “I princip”.]
• Därför att i början är temperaturen hög trots att koldioxiden var väldigt låg.

Kod 14:

Refererar till en oregelbundenhet I en av kurvorna.
• Det är omkring 1910 när temperaturen hade fallit och fortsatte en tid.
• I det andra diagrammet är det en temperatursänkning I jordens atmosfär 1910.

Kod 15:

Antyder skillnader i diagrammen, men med dålig förklaring.
• På 1940-talet var temperaturen väldigt hög men koldioxiden väldigt låg. [Obs:
Förklaringen är mycket dålig, men den skillnad som nämns är klar.]

Inga poäng
Kod 01:

Refererar till en oregelbundenhet I den ena kurvan utan att speciellt
hänvisa till båda diagrammen.
• Den går lite upp och ner.
• Den gick ner 1930.

Kod 02:

Refererar till en dåligt definierad tidsperiod eller år utan förklaring.
• Mitten.
• 1910.

Kod 03:

Andra svar.
• 1940 steg medeltemperaturen, men inte koldioxidutsläppen.
• Runt 1910 hade temperaturen ökat men inte utsläppen.

Kod 99:

PISA

Svar saknas.
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Fråga 5: VÄXTHUS

Anders vidhåller sin slutsats att ökningen av medeltemperaturen i jordens atmosfär
orsakas av det ökade koldioxidutsläppet. Men Jenny anser att hans slutsats är
förhastad. Hon säger: ”Innan din slutsats kan godtas, måste du försäkra dig om att
andra faktorer som kan påverka växthuseffekten är konstanta.”
Ange en sådan faktor som Jenny avser.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
VÄXTHUS POÄNGBEDÖMNING 5
Full poäng
Kod 11:

Ger en faktor som har att göra med energi/strålning från solen.
• Solen som värmer och kanske att jorden ändrar läge.
• Energi som reflekteras från jorden.

Kod 12:

Ger en faktor som har att göra med en naturlig komponent eller en möjlig
förorening.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenånga i luften.
Moln.
Sådant som vulkanutbrott.
Föroreningar I atmosfären (gas, bränslen).
Mängden avgaser.
CFC.
Antalet bilar.
Ozon (som en beståndsdel I luft). [Obs: för hänvisning till uttunning, använd Kod
03.]

Inga poäng
Kod 01:

Refererar till en orsak som påverkar koncentrationen av koldioxid.
• Nedhuggningen av regnskogar.
• Mängden koldioxid som släpps ut.
• Fossila bränslen.

Kod 02:

Kod 03:

Refererar till en icke specifik faktor.

• Gödningsmedel.
• Spray.
• Hur vädret har varit.

Andra felaktiga faktorer eller andra svar.
• Mängden syre.
• Kväve.
• Hålet I ozonlagret blir också större.

Kod 99:

PISA
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VINDKRAFT
Vindkraft anses allmänt som en energikälla som kan ersätta olje- och koldrivna
kraftverk. Konstruktionerna på bilden är vindkraftverk vars vingar roterar med vindens
hjälp. Dessa rotationer gör att elektrisk energi alstras av generatorer som drivs av
vindkraftverken

S529Q01

Fråga 1: VINDKRAFT
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Diagrammen nedan visar de genomsnittliga vindhastigheterna på fyra olika platser
under ett år. Vilket av diagrammen visar den lämpligaste platsen att anlägga ett
vindkraftverk på?
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S529Q02

Fråga 2: VINDKRAFT

Ju starkare vinden är desto fortare roterar vindkraftverkets vingar, och desto mer
elkraft produceras. Men det finns inget direkt samband mellan vindhastighet och
elkraft i verkligheten. Nedan redovisas fyra funktionsvillkor för vindkraft i verkligheten.
•

Vingarna börjar rotera när vindhastigheten blir V1.

•

Av säkerhetsskäl ökar inte vingarnas rotation när vindhastigheten är
högre än V2.

•

Elkraften är på sin högsta nivå (W) när vindhastigheten är V2.

•

Vingarna slutar rotera när vindhastigheten når V3.

Vilket av följande diagram återger bäst sambandet mellan vindhastigheten och den
elkraft som produceras under dessa funktionsvillkor?
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Fråga 3: VINDKRAFTVERK

Ju högre höjden över havet är desto långsammare roterar vindkraftverken vid samma
vindhastighet.
Vilket av följande är det bästa förklaringen till att vingarna på vindkraftverk roterar
långsammare på högt belägna platser med samma vindstyrka.
A
B
C
D

Luften blir mindre tät när höjden över havet ökar.
Temperaturen blir lägre när höjden över havet ökar.
Tyngdkraften blir svagare när höjden över havet ökar.
Det regnar oftare när höjden över havet ökar.

S529Q04 – 0 1 2 9

Fråga 4: VINDKRAFT

Ange en speciell fördel och en speciell nackdel med elektricitet producerad av
vindkraft jämfört med elektricitet producerad av fossila bränslen som kol och olja.
En fördel.....................................................................................................................
...................................................................................................................................
En nackdel .................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Fråga 10R: VINDKRAFT
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)

c)

PISA

Jag är för utveckling av energikällor som
inte förorenar atmosfären.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1
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3

4

Invändningar mot vindkraftverkens
utseende borde inte vara nog för att hindra
införandet av vindkraft.

1

2

3

4

Elektricitet bör så mycket som möjligt
produceras från förnybara källor, även om
det ökar kostnaden.

1

2

3

4
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Fråga 10M: VINDKRAFT

Fyra åsikter om användningen av vind som energikälla jämfört med användningen av kol
och olja redovisas nedan.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Jag ser ingen anledning att bygga vindkraftverk. Kol och olja räcker bra som
energikällor.
B Man bör sätta upp vindkraftverk, men bara på platser där det är ont om andra
energikällor.
C Vindkraftverk bör gynnas så länge det inte får några följder för hur jag använder energi.
D Jag stöder absolut att man ersätter energiproduktion från kol och olja med
energiproduktion från vindkraftverk.

PISA
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KLONING
Läs tidningsartikeln och svara på frågorna som följer.

En kopiator för levande varelser?
Hade man utsett Årets djur 1997, skulle Dolly utan tvekan stått som vinnare! Dolly är ett
skotskt får som du ser på bilden. Men Dolly är inget vanligt får. Hon är en klon av ett
annat får. En klon betyder en exakt kopia. Kloning innebär att göra en exakt kopia ”av ett
existerande original”. Forskare lyckades framställa ett får (Dolly) som är identiskt med ett
får som använts som ”original”.
Det var den skotske forskaren Ian Wilmut som skapade ”kopieringsmaskinen”. Han tog en
mycket liten del av juvret från ett vuxet får (får 1).
Från den lilla
delen skilde han ut kärnan, därefter förde han in kärnan i ett annat (hon)fårs äggcell (får 2).
Men först avlägsnade han allt material från äggcellen som skulle ha gett egenskaper från
får 2 i ett lamm som producerades från den äggcellen. Ian Wilmut planterade in det
manipulerade ägget från får 2 i ytterligare ett (hon)får (får 3). Får 3 blev dräktigt och fick
ett lamm: Dolly.
En del forskare tror att det inom några år är fullt möjligt att även klona människor. Men
många länder har redan beslutat att i lag förbjuda kloning av människor.

PISA
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Fråga 1: KLONING
Vilket får är Dolly identiskt med?
A
B
C
D

Får 1
Får 2
Får 3
Dollys far

KLONING POÄNGBEDÖMNING 1
Full poäng
Kod 1:

A. Får 1.

Inga poäng
Kod 0:

Annat svar.

Kod 9:

Inget svar.

S128Q02

Fråga 2: KLONING

På rad 13 beskrivs den bit av juvret som användes som ”en mycket liten del”. Av artikelns
text kan man lista ut vad som menas med ”en mycket liten del”.
Den ”mycket lilla delen” är
A
B
C
D

en cell.
en gen.
en cellkärna.
en kromosom.

CLONING POÄNGBEDÖMNING 2
Full poäng
Kod 1:

A. en cell.

Inga poäng
Kod 0:

Annat svar.

Kod 9:

Inget svar.

PISA
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Fråga 3: KLONING

I sista meningen i artikeln påstås det att många länder redan har beslutat att förbjuda kloning
av människor
Två möjliga argument för detta beslut presenteras nedan.
Vilket/vilka av argumenten är vetenskapligt?
Ringa in ”Ja” eller "Nej” för respektive.
Argument:
Klonade människor skulle kunna bli mer mottagliga för vissa sjukdomar
än normala människor.
Mänskligheten skall inte ta över rollen som skapare.

Vetenskapligt?
Ja / Nej
Ja / Nej

KLONING POÄNGBEDÖMNING 3
Full poäng
Kod 1:

Ja, Nej, i den ordningen.

Inga poäng
Kod 0:

Annat svar.

Kod 9:

Inget svar.

PISA
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DAGSLJUS
Läs följande information och svara på frågorna

DAGSLJUS 22 JUNI 2002

Idag när man på norra halvklotet firar
årets längsta dag, upplever man den
kortaste i Australien.

I Melbourne* går solen upp kl.
7.36 och går ner kl. 17.08, vilket
ger dagsljus under nio timmar och
32 minuter.
Det kan jämföras med årets
längsta dag på södra halvklotet,
vilken infaller 22 december, då
solen går upp 5.55 och ner

20.42, vilket ger dagsljus under
14 timmar och 47 minuter.
Ordföranden för Astronomical
Society [Astronomiska
föreningen] Mr Perry Vlahos,
förklarar att förekomsten av
årstider på norra och södra
halvklotet kommer sig av
jordaxelns lutning på 23 grader

.

PISA
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Fråga 1: DAGSLJUS
Vilket påstående förklarar varför dagsljus och mörker förekommer på jorden?
A
B
C
D

Jorden roterar runt sin egen axel.
Solen roterar runt sin egen axel.
Jordaxeln lutar.
Jorden roterar runt solen.

DAGSLJUS POÄNGBEDÖMNING 1
Full poäng
Kod 1:

A. Jorden roterar runt sin egen axel.

Inga poäng
Kod 0:

Andra svar

Kod 9:

Inget svar.

PISA
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Fråga 2: DAGSLJUS
På Bilden visas ljusstrålar från solen som träffar jorden.

Ljus
från
solen

Jorden

Bild: ljus från solen

Antag att det är årets kortaste dag i Melbourne.
Visa jordaxeln, det norra halvklotet, det södra halvklotet och ekvatorn på bilden.
Namnge de olika delarna i svaret.
DAGSLJUS POÄNGBEDÖMNING 2
Obs: de viktiga faktorerna vid kodning av denna uppgift är:
1. Jordaxeln ritas vinklad mot solen med en vinkel mellan 10° och 45° från
vertikalriktningen för poäng i enlighet med figuren:

10O

POÄNG
FÖR AXEL

23O
45O

Utanför intervallet 10° till 45° mot vertikalriktningen: inga poäng
2. Norra och södra halvklotet tydligt
markerade, eller endast det
POÄNG
ena halvklotet markerat och EKVATOR
det andra underförstått.

45O
23O
10O

3. Ekvatorn ritas med en lutning mot
solen med en vinkel mellan 10° och 45°
ovanför horisontalriktningen för poäng I
enlighet med följande figur:

PISA
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Ekvatorn kan ritas som en elliptisk kurva eller en rät linje.
Utanför intervallet 10° till 45°: inga poäng .
Full poäng
Kod 21:

Figur med ekvatorn vinklad mot solen I en vinkel mellan 10° och 45° och
jordaxeln vinklad mot solen I en vinkel mellan 10° och 45° från
vertikalriktningen samt norra och södra halvkloten tydligt utmärkta (eller
endast det ena utmärkt, det andra underförstått).
A

N

S

Eq

Delpoäng
Kod 11:
Jordaxelns lutning mellan 10° och 45° , norra och södra halvklotet
korrekt markerade (eller ett markerat, det andra underförstått), men ekvatorns lutning
ej mellan 10° and 45° .
Axis

Axis
N

N

N

Eq

S

PISA
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Kod 12: Ekvatorns lutning mellan 10° och 45° , norra och södra halvklotet korrekt
markerade (eller ett markerat, det andra underförstått), men jordaxelns
lutning ej mellan 10° and 45° .
Axis

Axis
Axis
N

N
S

Eq

N
S

Equator

Eq

Kod 13: Ekvatorns lutning mellan 10° och 45° , jordaxelns lutning mellan 10° and
45°, men norra och södra halvklotet ej korrekt markerade (inte heller ett
markerat, det andra underförstått) .
Axis

Equator

Inga poäng
Kod 01:

Norra och södra halvklotet korrekt markerade (eller ett markerat, det andra
underförstått), är det enda som är korrekt.

N
S

Kod 02: Ekvatorns lutning mellan 10° och 45° är det enda som är korrekt.

Equator

PISA
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Kod 03: Axellutning mellan 10° och 45° är det enda som är korrekt
Axis

Code 04: Inga egenskaper korrekta eller andra felaktiga svar.

S
N

Kod 99: Inget svar

PISA
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SEMMELWEIS’ DAGBOK TEXT 1
”Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som ‘Herr Doktor’ vid
förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då
jag hörde om den procentuella andelen patienter som avlider på denna klinik. Den
här månaden dog inte mindre än 36 av 208 mödrar där, alla i barnsängsfeber. Att
föda ett barn är lika farligt som fullt utvecklad lunginflammation.”

Dessa rader ur Ignaz Semmelweis
(1818-1865) dagbok beskriver de
förödande
konsekvenserna
av
barnsängsfeber,
en
smittsam
sjukdom som tog många kvinnors liv
efter
barnafödsel.
Semmelweis
sammanställde data om antalet döda
i barnsängsfeber vid både första och
andra avdelningen (se diagram).

Antal dödsfall per 100
födslar av barnsängsfeber
Antal
dödsfall
15

Första
avdelningen

10

5

Andra
avdelningen

1841

1842

1843

1844

1845

1846

År

Diagram

Läkare, däribland Semmelweis, var helt ovetande om vad som orsakade
barnsängsfeber. Ur Semmelweis dagbok igen:
”December 1846. Varför avlider så många kvinnor i denna febersjukdom efter att ha
genomgått en födsel utan problem. I århundraden har vetenskapen sagt att det är en
osynlig farsot som dödar mödrar. Orsaken kan vara en förändring i luften eller någon
utomjordisk kraft, eller en förändring i själva jorden, en jordbävning”’
I dag är det inte många som skulle se utomjordiska krafter eller jordbävningar som
troliga orsaker till feber. Vi vet att det har att göra med hygieniska förhållanden. Men
på Semmelweis tid trodde många, även vetenskapsmän, på sådant! Semmelweis
förstod dock att det var osannolikt att feber orsakades av någon utomjordisk kraft
eller en jordbävning. Han hänvisade till de data han hade samlat (se diagram) och
använde dessa för att försöka övertyga sina kollegor.

PISA
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Uppgift 2: SEMMELWEIS’ DAGBOK

S195Q02- 01 02 03 04 11 12 13 21 99

Antag att du var Semmelweis. Ange ett skäl (baserat på de data som Semmelweis
samlade) till varför barnsängsfeber troligen inte orsakas av jordbävningar.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

SEMMELWEIS’ DAGBOK TEXT 2
En del av forskningen på sjukhuset bestod av obduktioner. Liket efter en avliden
person öppnades för att finna dödsorsaken. Semmelweis noterade att studenter som
arbetade på första avdelningen ofta deltog i obduktioner av kvinnor som avlidit dagen
före, varefter de undersökte kvinnor som just fött. De fäste ingen stor vikt vid att
tvätta sig efter obduktioner. Vissa var till och med stolta över det faktum att man
kunde känna på deras lukt att de arbetat på bårhuset, då detta visade deras flit!
En av Semmelweis vänner avled efter att ha skurit sig under en obduktion.
Obduktionen av hans kropp visade att han hade samma symptom som mödrarna
som dött av barnsängsfeber. Detta gav Semmelweis en ny idé.

Uppgift 4: SEMMELWEIS’ DAGBOK

S195Q04

Semmelweis nya idé hade att göra med den höga procentandelen kvinnor som dog
på förlossningsavdelningarna och studenternas beteende.
Vilken var hans idé?
A Om studenterna tvättade sig efter obduktion skulle det leda till en minskning av
barnsängsfeber.
B Studenterna borde inte delta i obduktioner eftersom de kan skära sig.
C Studenterna luktar illa eftersom de inte tvättar sig efter obduktioner.
D Studenterna vill visa sig flitiga, vilket gör dem slarviga då de undersöker
kvinnorna.

PISA
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Uppgift 5: SEMMELWEIS’ DAGBOK

S195Q05- 01 02 11 12 13 14 15 99

Semmelweis lyckades med sina försök att minska dödsfallen orsakade av
barnsängsfeber. Men ännu idag kvarstår barnsängsfeber som en sjukdom svår att
eliminera.
Svårbotade sjukdomar är fortfarande ett problem på sjukhus. Många rutinåtgärder
syftar till att få sådana problem under kontroll. En sådan rutinåtgärd är att tvätta lakan
i hög temperatur.
Förklara varför hög temperatur (vid lakanstvätt) kan minska risken för patienter att få
en sjukdom.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Uppgift 6: SEMMELWEIS’ DAGBOK

S195Q06

Många sjukdomar kan botas av antibiotika. Men effektiviteten hos vissa antibiotiska
preparat mot barnsängsfeber har minskat på senare år.
Vad är orsaken till detta?
A
B
C
D

Efter framställning minskar antibiotika gradvis sin aktiva verkan.
Bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika.
Antibiotikan hjälper endast mot barnsängsfeber men inte mot andra sjukdomar.
Behovet av denna antibiotika har minskat eftersom det allmänna hälsotillståndet
har förbättrats markant under senare år.

PISA
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KLÄDER
Läs texten och svara på de efterföljande frågorna

KLÄDER TEXT
Ett brittiskt forskarlag håller på att
utveckla ”intelligenta” kläder som
kommer att ge handikappade barn
förmågan att ”tala”. Barn, som bär
västar gjorda av en unik elektronisk
textil,
som
kopplas
till
en
röstsimulator, kommer att kunna
göra sig förstådda genom att helt
enkelt trycka på det kontaktkänsliga
materialet.
Materialet är gjort av vanligt tyg och
ett sinnrikt nätverk av fibrer
impregnerade med kol som kan leda
elektricitet. När materialet utsätts för
tryck ändras mönstret för signaler
som passerar genom de ledande
fibrerna och ett datorchip kan räkna
ut var tyget berördes. Det kan då
aktivera den elektroniska utrustning
som finns ansluten, vilken inte
behöver vara större än två
tändsticksaskar.
”Det intelligenta består i hur vi väver
tyget och hur vi leder signaler genom
det — och vi kan väva in det i
befintliga tygprodukter så att man
inte ser att det finns där”, berättar en
av forskarna.
Materialet kan utan risk att det
skadas tvättas, viras runt saker eller
skrynklas. Forskaren påstår också
att det kan massproduceras billigt.

PISA
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S213Q01

Fråga 1: KLÄDER
Vilken/vilka av de påståenden som gavs i artikeln kan testas genom vetenskaplig
undersökning i laboratoriet?
Ringa in ”Ja” eller ”Nej” för varje.
Materialet kan

Kan påståendet testas genom
vetenskaplig undersökning i
laboratoriet?

Tvättas, utan att skadas.

Ja / Nej

Viras runt saker, utan att skadas.

Ja / Nej

Skrynklas, utan att skadas.

Ja / Nej

Massproduceras billigt.

Ja / Nej

KLÄDER POÄNGBEDÖMNING 1
Full poäng
Kod 1:

Ja, Ja, Ja, Nej, i den ordningen.

Inga poäng
Kod 0:

Andra svar.

Kod 9:

Inget svar.
S213Q02

Fråga 2: KLÄDER
Vilken laboratorieutrustning hör till den materiel du skulle behöva för att testa om
tyget leder elektricitet?
A
B
C
D

Voltmeter
Ljusmätare
Mikrometer
Ljudmätare

KLÄDER POÄNGBEDÖMNING 2
Full poäng
Kod 1:

A. Voltmeter.

Inga poäng
Kod 0:

Andra svar.

Kod 9:

Inget svar.

PISA
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OZON TEXT
Läs följande avsnitt av en artikel om ozonlagret.
Atmosfären är ett hav av luft och en dyrbar naturresurs för bevarandet av liv på jorden. Tyvärr
orsakar människans handlingar för nationell och personlig vinnings skull, skada på denna
gemensamma resurs, inte minst genom att förtunna det känsliga ozonlagret som fungerar som
en skyddande skärm för livet på jorden.
5

10

15

Ozonmolekyler består av tre syreatomer, till skillnad från syrgasmolekyler som består av två
syreatomer. Ozonmolekyler är ytterst sällsynta: det finns färre än tio på en miljon molekyler i
luften. Likväl har deras existens i atmosfären spelat en mycket viktig roll för att skydda livet
på jorden i nära en miljard år. Beroende på var det befinner sig kan ozonet antingen skydda
eller skada livet på jorden. Ozon i troposfären (upp till 10 kilometer över jordytan) är ”dåligt”
ozon som kan skada lungvävnad och växter. Men ungefär 90 procent av det ozon som
påträffas i stratosfären (mellan 10 och 40 kilometer över jordytan) är ”bra” ozon som spelar
en viktig roll genom att absorbera farlig ultraviolett (UV-B) strålning från solen.
Utan detta nyttiga ozonlager skulle människan vara mer mottaglig för vissa sjukdomar på
grund av ökningen av den infallande ultravioletta strålningen från solen. Mängden ozon har
minskat under de senaste årtiondena. År 1974 ställdes hypotesen att klorfluorkarboner (CFC)
kunde vara en orsak till detta. Fram till 1987 var resultaten från vetenskapliga undersökningar
om sambandet mellan orsak och verkan inte tillräckligt övertygande för att kunna styrka att
CFC var orsaken. I september 1987, möttes emellertid diplomater från hela världen i Montreal
(Kanada) och beslutade om att sätta skarpa gränser för användningen av CFC.

PISA
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S253Q01- 01 11 12 13 21 22 23 31 99

Uppgift 1: OZON

I texten ovan anges ingenting om hur ozon skapas i atmosfären. I själva verket skapas en
viss mängd ozon varje dag, medan en annan mängd ozon försvinner. Sättet som ozon bildas
på visas med följande serie.

Antag att du har en farbror som försöker förstå seriens innebörd. Han fick dock ingen
naturvetenskaplig undervisning i skolan och förstår inte vad serietecknaren beskriver. Han
vet att det inte finns några små gubbar i atmosfären, men han undrar vad seriens små
gubbar står för, vad de märkliga beteckningarna O2 och O3 innebär och vilka processer
serien beskriver. Han ber dig förklara serien. Anta att din farbror vet:



att O är symbolen för syre;
vad atomer och molekyler är.

Skriv ner en förklaring kring serien till din farbror.
Använd i din förklaring orden atomer och molekyler på samma sätt som i raderna 5 och 6.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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S253Q02

Uppgift 2: OZON

Ozon bildas också under åskväder. Detta orsakar den karaktäristiska lukten efter ett sådant
oväder. På rad 9-12 gör textens författare en skillnad mellan ”dåligt ozon” och ”bra ozon”.
Med utgångspunkt från artikeln, är ozon som bildas under åskväder ”dåligt ozon” eller ”bra
ozon”?
Välj det svar och den förklaring som har stöd från vad som står i texten.

A
B
C
D

Dåligt ozon eller
bra ozon?
Dåligt
Dåligt
Bra
Bra

Förklaring:
Det bildas under dåligt väder.
Det bildas i troposfären.
Det bildas i stratosfären.
Det doftar gott.

S253Q05- 0 1 9

Uppgift 5: OZON

På rad 13 och 14 påstås: ”Utan detta nyttiga ozonlager skulle människan vara mer mottaglig
för vissa sjukdomar på grund av ökningen av den infallande ultravioletta strålningen från
solen.”
Ange en av dessa sjukdomar.
...................................................................................................................................
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S270Q03

Uppgift 3: OZON

I slutet av texten omnämns ett internationellt möte i Montreal. På det mötet diskuterades
många frågor kring risken för att ozonlagret tunnas ut. Två av dessa frågor anges i tabellen
nedan.
Vilken/vilka av frågorna nedan kan avgöras genom vetenskaplig forskning?
Ringa in Ja eller Nej för båda.
Fråga

Bör den vetenskapliga osäkerheten kring freoners verkningar
på ozonlagret vara skäl för regeringarna att inte agera?
Hur hög skulle freonhalten i atmosfären vara år 2002 om
utsläppen av freoner i atmosfären fortgår i samma takt som
nu?

PISA
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RENT DRICKSVATTEN

Vattentäkt
(Reservoar eller sjö)

Vatten i
kranen

(1) Galler

(2) Sedimenteringsdamm

(3) Filter

(4) Klor
tillsättes

(5)
Vattenkvalité
testas

Figuren ovan visar hur vatten som levereras till hus i städer blir till rent dricksvatten.

Fråga 1: RENT DRICKSVATTEN

S409Q01 – 01 02 03 11 12 13 99

Det är viktigt att ha en källa för bra dricksvatten. Vatten som finns under markytan kallas
grundvatten.
Ange ett skäl till varför det finns färre bakterier och partikelföroreningar i grundvatten än i
vatten från ytliga källor som sjöar och floder.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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S409Q02

Fråga 2: RENT DRICKSVATTEN

Vattenrening sker ofta i flera steg och omfattar olika tekniker. Reningsprocessen som visas i
figuren omfattar fyra steg (numrerade 1-4). I steg nr 2 samlas vattnet i en
sedimenteringsdamm.
På vilket sätt blir vattnet renare genom detta steg?
E
F
G
H
I

Vattnet blir mindre surt.
Bakterierna i vattnet dör.
Syre tillförs vattnet.
Grus och sand sjunker till botten.
Giftiga substanser bryts ner.

Fråga 4: RENT DRICKSVATTEN

S409Q04 – 0 1 9

I fjärde steget av reningsprocessen tillsätts klor i vattnet.
Varför tillsätter man klor i vattnet?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Fråga 6: RENT DRICKSVATTEN

S409Q06 – 01 02 11 12 99

Antag att personalen som testar vattnet vid vattenverket upptäcker att det finns farliga
bakterier i vattnet efter det att reningsprocessen är slutförd.
Vad bör folk göra med detta vatten i sina hem innan de dricker det?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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S409Q07

Fråga 7:RENT DRICKSVATTEN

Kan följande hälsoproblem uppstå om man dricker förorenat vatten? Ringa in antingen ”Ja”
eller ”Nej” efter varje exempel.
Kan följande hälsoproblem
uppstå om man dricker
förorenat vatten?

Ja eller Nej?

Diabetes

Ja/ Nej

Diarré

Ja/ Nej

HIV / AIDS

Ja/ Nej

Inälvsmask / Binnikemask

Ja/ Nej

S409Q10N

Fråga 10N: RENT DRICKSVATTEN
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)

b)
c)

PISA

Veta hur man testar vatten för att
konstatera föroreningar av
bakterier.
Lära dig mer om kemisk
behandling av vattentäkter.
Få reda på vilka sjukdomar som
sprids med dricksvattnet.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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S409Q10R

Fråga 10R: RENT DRICKSVATTEN
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut med

a)
b)

c)

Jag kollar med någon innan jag
dricker vatten som jag är osäker på.

Håller med

1

2

Håller inte
med

Håller
absolut inte
med

3

4

Halten av föroreningar i samhällets
dricksvatten bör kontrolleras
regelbundet.

1

2

3

4

Jag är för att man förbjuder folk att
vistas vid reservoarer och sjöar från
vilka man hämtar dricksvatten.

1

2

3

4

Fråga 10M: RENT DRICKSVATTEN

S409Q10M

På en del platser är det ont om vatten som är fritt från skadliga bakterier. Fyra åsikter om
detta problem framförs här nedan.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget av
svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Jag är inte orolig för att det är ont om dricksvatten. Man kommer att hitta lösningar för att
rena förorenade vattentäkter.
B Jag anser att myndigheterna bör satsa pengar på vattenrening, såvida inte pengarna
behövs till annat.
C Jag är beredd att göra min del för att hjälpa till med reningen av lokala vattentillgångar
om alla andra gör det.
D Jag tycker att det är mycket viktigt att alla får tillgång till rent vatten, både nu och i
framtiden.

PISA
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KARIES
Bakterier som lever i vår mun orsakar karies (tandröta). Karies har varit ett problem sedan
1700-talet, då socker blev tillgängligt genom den expanderande sockerrörsindustrin.
Idag vet vi mycket om karies. Till exempel:
•

Bakterier som orsakar karies lever av socker.

•

Socker förvandlas till syra.

•

Syra skadar tändernas yta.

•

Tandborstning bidrar till att förhindra karies.
tänder
1 – Socker
2 – Syra
3 – Mineraler från tandens
emaljskikt
2
1
3

bakterier

S414Q01

Fråga 1: KARIES
Vilken är bakteriernas roll när det gäller karies?
A
B
C
D

Bakterier producerar emalj.
Bakterier producerar socker.
Bakterier producerar mineraler.
Bakterier producerar syra.

PISA

Frisläppta uppgifter Naturvetenskap

36

S414Q06 – 01 11 12 21 99

Fråga 6: KARIES

Tandläkare har sett att det förekommer mer karies på tändernas tuggytor än på deras framoch baksidor.
Varför finner man oftare karies på tändernas tuggytor?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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S414Q04

Fråga 4: KARIES

Genomsnittligt antal kariesangripna
tänder per person i olika länder

Följande diagram visar sockerkonsumtionen och förekomsten av karies i olika länder. Varje
land representeras av en punkt i diagrammet.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20

40

60

80

100

120

140

Genomsnittlig sockerkonsumtion (gram/person/dag)

Vilket av följande påståenden stöds av informationen som ges i diagrammet?
A
B
C
D
E

I somliga länder borstar folk tänderna oftare än i andra länder.
Att äta mindre än 20 gram socker per dag garanterar att man inte får karies.
Ju mer socker folk äter, desto större sannolikhet är det att de får karies.
På senare år har antalet kariesangrepp ökat i många länder.
På senare år har sockerkonsumtionen ökat i många länder.

PISA
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S414Q08

Fråga 8: KARIES
Ett land har ett högt antal kariesangripna tänder per person.

Kan följande frågor om karies i detta land besvaras genom vetenskapliga experiment? Ringa
in ”Ja” eller ”Nej” efter varje fråga.
Kan denna fråga om karies besvaras
genom vetenskapliga experiment?

Ja eller Nej?

Borde det vara lag på att föräldrar ska ge sina
barn fluortabletter?

Ja / Nej

Vilken effekt skulle en tillsats av fluor i
dricksvattnet ha på kariesangreppen?

Ja / Nej

Hur mycket bör ett tandläkarbesök kosta?

Ja / Nej

S414Q07

Fråga 7: KARIES

Förståelsen av vad som orsakar karies i tänderna har lett till förändringar i den moderna
tandvården jämfört med för 100 år sedan.
Blev följande förändringar möjliga genom tekniska framsteg? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter
varje exempel.
Blev denna förändring möjlig genom tekniska
framsteg?

PISA

Ja eller Nej?

Tillsättningen av fluor i dricksvattnet.

Ja / Nej

Utbildningskampanjer för att öka medvetenheten
om värdet av tandhygien.

Ja / Nej

Användningen av amalgamfyllningar vid lagning
av kariesangripna tänder.

Ja / Nej

Tillgången på tandborstar och tandkrämer.

Ja / Nej
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S414Q10N

Fråga 10N: KARIES
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)

b)
c)

Veta hur kariesbakterier ser ut i ett
mikroskop
Lära dig om utvecklingen av ett vaccin
mot karies
Förstå hur sockerfri kost kan orsaka
karies

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S414Q10R

Fråga 10R: KARIES
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Jag borstar tänderna minst två gånger om
dagen.

Håller
med

Håller
inte med

Håller absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Man bör undvika att ge godis till barn.
Det är viktigt att ordna gratis
tandläkarkontroll för barn.
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HETT ARBETE
S420Q01

Fråga 1: HETT ARBETE

Peter arbetar med renovering av ett gammalt hus. I bagageutrymmet på sin bil har han
lämnat kvar en flaska vatten, några metallspikar och en bit virke. När bilen har stått ute i
solen i tre timmar når temperaturen inne i bilen ca 40 ºC.
Vad händer med föremålen i bilen? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje påstående.
Händer detta med föremålet/föremålen?

Ja eller Nej?

De har alla samma temperatur.

Ja / Nej

Efter ett tag börjar vattnet koka.

Ja / Nej

Efter ett tag börjar metallspikarna glöda.

Ja / Nej

Metallspikarnas temperatur är högre än
temperaturen på vattnet.

Ja / Nej

S420Q03

Fråga 3: HETT ARBETE

Som dryck under dagen har Peter en mugg varmt kaffe med en temperatur på ca
90 ºC, och en mugg kallt mineralvatten med en temperatur på ca 5 ºC. Muggarna är av
samma fabrikat och storlek, och båda dryckerna har samma volym. Peter lämnar muggarna
kvar i ett rum där temperaturen är ca 20 ºC.
Vilka temperaturer är det troligt att kaffet och mineralvattnet har efter 10 minuter?
A
B
C
D

70 ºC och 10 ºC
90 ºC och 5 ºC
70 ºC och 25 ºC
20 ºC och 20 ºC

S420Q10N

Fråga 10N: HETT ARBETE
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)

PISA

Förstå hur formen på muggen påverkar
hur fort kaffet kallnar.

1

Frisläppta uppgifter Naturvetenskap

Ganska
intresserad
2

Inte särskilt
intresserad
3

Inte alls
intresserad
4
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b)
c)

PISA

Lära dig på vilka olika sätt atomerna är
ordnade i trä, vatten och stål.
Veta varför olika fasta ämnen leder
värme olika.

1

2

3

4

1

2

3

4
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MUSKOPPOR
Det finns många typer av koppvirus som orsakar koppsjukdomar hos djur. Varje typ av virus
smittar vanligen endast en djurart. En tidskrift har rapporterat att en forskare har modifierat
DNA i muskoppor med hjälp av genteknik. Det förändrade viruset dödar alla möss det
smittar.
Forskaren säger att forskning om genmodifiering av virus är nödvändig för att kunna
kontrollera skadedjur som fördärvar människans föda. De som kritiserar forskningen säger
att virus kan läcka ut från laboratorierna och smitta andra djur. Dessutom är man orolig för att
ett genmodifierat virus från en art kan smitta andra arter, särskilt människor. Människor
smittas av ett koppvirus som kallas smittkoppor.
Smittkoppor dödar de flesta människor som blir smittade. Man tror att denna sjukdom är
utrotad hos befolkningen, men prover av smittkoppsvirus finns bevarade i laboratorier
världen runt.

S423Q01

Fråga 1: MUSKOPPOR

Kritiker har uttryckt farhågor för att muskoppsvirus skulle kunna smitta även andra arter än
möss. Vilken av följande orsaker är den bästa förklaringen till dessa farhågor?
A Generna från smittkoppsvirus och generna från modifierat muskoppsvirus är identiska.
B En mutation i muskopps-DNA skulle kunna göra det möjligt för viruset att smitta andra
djur.
C En mutation skulle kunna göra muskopps-DNA identiskt med smittkopps-DNA.
D Antalet gener i muskoppsvirus är detsamma som i andra koppvirus.
S423Q02

Fråga 2: MUSKOPPOR

En av forskningens kritiker var orolig för att det modifierade muskoppsviruset kunde läcka ut
från ett laboratorium. Detta virus skulle kunna utrota vissa musarter.
Är följande konsekvenser troliga om vissa musarter blir utrotade? Ringa in ”Ja” eller ”Nej”
efter varje alternativ.
Är denna konsekvens trolig om vissa musarter blir utrotade?

Ja eller Nej?

Vissa näringskedjor kunde påverkas.

Ja / Nej

Huskatter kunde dö av matbrist.

Ja / Nej

Andra små djur än möss kunde råka ut för fler attacker från rovdjur.

Ja / Nej

Växter vars frön äts av möss kunde tillfälligt öka i antal.

Ja / Nej

PISA
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S423Q03

Fråga 3: MUSKOPPOR

Ett företag försöker utveckla ett virus som gör möss sterila. Ett sådant virus skulle kunna
bidra till att begränsa antalet möss.
Antag att företaget lyckas. Bör följande frågor besvaras genom forskning innan man släpper
ut viruset? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje alternativ.
Bör denna fråga besvaras innan man släpper ut viruset?

Ja eller Nej?

Vilken är den bästa metoden för att sprida viruset?

Ja / Nej

Hur snart kommer möss att utveckla immunitet mot viruset?

Ja / Nej

Vilka andra typer av sjukdomar smittar möss?

Ja / Nej

Kommer viruset att påverka andra djurarter?

Ja / Nej

PISA
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S423Q10N

Fråga 10N: MUSKOPPOR
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Lära dig om strukturen hos virus.
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Få reda på hur virus muterar.
Bättre förstå hur kroppen försvarar
sig mot virus.

S423Q10R

Fråga 10R: MUSKOPPOR
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Det borde krävas särskilt tillstånd för att
experimentera med genmodifierade virus
Man bör motsätta sig total utrotning av
vilken djurart det än gäller.
Genmodifierade virus bör släppas ut först
efter omfattande tester, även om de har
klara fördelar.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut inte
med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Fråga 10M: MUSKOPPOR

S423Q10M

Fyra olika åsikter om användningen av genmodifierat muskoppsvirus framförs här nedan.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Användningen av genmodifierat muskoppsvirus har mitt stöd, bara det tar bort alla möss
som är skadedjur.
B Det genmodifierade muskoppsviruset bör användas, men man måste vara försiktig så
inte andra djurarter blir smittade.
C Om det är tveksamt med säkerheten för andra djurarter på grund av genmodifierat virus,
så ger jag mitt stöd åt folk som protesterar mot att det används.
D Jag är orolig för att man använder genmodifierat virus utan riktiga tester av deras vidare
effekter. Jag skulle gärna gå med i en protestkampanj mot det.

PISA
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GRAND CANYON
Grand Canyon ligger i en öken i USA. Det är en mycket stor och djup kanjon som innehåller
bergarter i många skikt. Någon gång i det förflutna lyftes dessa skikt upp av rörelser i
jordskorpan. Grand Canyon är nu 1.6 km djup på vissa ställen. Coloradofloden rinner i botten
på denna kanjon.
Studera bilden av Grand Canyon nedan som är tagen från dess södra kant. Flera olika skikt
av bergarter syns på kanjonens väggar.

Kalksten A

Skiffer A
Kalksten B
Skiffer B

Skiffrar och granit

Fråga 1: GRAND CANYON

S426Q01 – 0 1 9

Vad var det som gjorde att Grand Canyon blev så djup?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S426Q07

Fråga 7: GRAND CANYON

Omkring fem miljoner människor besöker Grand Canyons nationalpark varje år. Det finns en
oro för de skador parken får genom så många besökare.
Kan följande frågor besvaras genom vetenskapliga undersökningar? Ringa in ”Ja” eller ”Nej”
efter varje fråga.
Kan denna fråga besvaras genom vetenskapliga
undersökningar?

Ja eller Nej?

Hur mycket erosion orsakas genom nyttjandet av vandringsleder?

Ja / Nej

Vilken inverkan har besökare som campar vid floden på halten av
föroreningar i floden?

Ja / Nej

Är parkområdet lika vackert som det var för 100 år sedan?

Ja / Nej

S426Q03

Fråga 3: GRAND CANYON

Temperaturen i Grand Canyon varierar från under 0 oC till över 40 oC. Fastän det är ett
ökenområde kan sprickor i berget ibland innehålla vatten. Hur bidrar dessa
temperaturförändringar och vattnet i bergssprickorna till att skynda på nedbrytningen av
berget?
A
B
C
D

Vatten löser upp varmt berg när det fryser.
Vatten cementerar ihop berget.
Is jämnar ut bergets yta.
Vatten som fryser utvidgas i bergssprickorna.

Fråga 4: GRAND CANYON

S426Q04 – 01 11 12 13 99

Skiffer är en metamorf bergart. Bergarter metamorferas (förändras) när de utsätts för hög
temperatur och/eller högt tryck. Vad orsakar den höga temperaturen och/eller det höga
trycket?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S426Q05

Fråga 5: GRAND CANYON

Det finns många marina fossil som snäckor, fiskar och koraller i Grand Canyons Kalksten Askikt. Vad hände för miljontals år sedan som gjorde att dessa fossil hamnade där?
A
B
C
D

I äldre tider tog människor med sig fisk och skaldjur till området från havet.
Haven var mycket stormigare förr, och havsdjur spolades inåt land på jättelika vågor.
Vid den tiden täcktes detta område av ett hav som senare drog sig tillbaka.
Somliga havsdjur levde en gång i tiden på land innan de flyttade ner i havet.

S426Q10S

Fråga 10S: GRAND CANYON
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

Systematiska studier av fossil är viktigt.
Åtgärder för att skydda nationalparker från
skador bör baseras på vetenskapliga bevis.
Vetenskapliga undersökningar av
geologiska skikt är viktigt.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S426Q10R

Fråga 10R: GRAND CANYON
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Jag försöker störa miljön i nationalparker
så litet som möjligt.
Jag är för bestämmelser som kontrollerar
tillträdet till nationalparker.
Jag är för att få människor att hålla sig till
markerade vandringsleder inom
nationalparkerna.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Fråga 10M: GRAND CANYON

S426Q10M

Antalet människor som vill besöka nationalparker ökar för varje år. Fyra personer som
diskuterade detta ämne framförde följande åsikter.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Att låta folk se parkerna anser jag är viktigare än eventuella skador de kan vålla vilda
djur och växtlighet.
B Man bör visserligen försöka begränsa miljöskadorna, men inte om det inskränker på
besökarnas rätt att komma till parkerna.
C Jag skulle vilja avgränsa de områden som människor får besöka i parkerna, så att vissa
platser är skyddade från skador.
D Det borde finnas en begränsning av antalet människor som får besöka dessa parker
varje år, för att skydda hela området från alltför mycket skador.

PISA
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SPIGGENS BETEENDE
Spiggen är en fisk som är lätt att ha i akvarium.

Hona

Hane

•

Under lekperioden ändrar spigghanens mage färg från silverfärgad till röd.

•

Spigghanen attackerar varje rivaliserande hane som kommer in på hans revir, och
försöker jaga bort den.

•

Om en silverfärgad hona närmar sig försöker han styra in henne till sitt bo så att hon
kan lägga sina ägg där.

I ett experiment vill en elev undersöka vad som får spigghanen att uppvisa aggressivt
beteende.
En spigghane är ensam i elevens akvarium. Eleven har gjort tre vaxmodeller fastsatta på
bitar av ståltråd. Han hänger dem var och en för sig i akvariet under lika lång tid. Sedan
räknar eleven hur många gånger spigghanen reagerar aggressivt genom att knuffa på
vaxfiguren.
Resultaten av detta experiment visas nedan.
30
Antal gånger hanen
uppvisar aggressivt
beteende

15

0

Modell 1
Färg - Silver

PISA

Modell 2
Färg - Röd
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Modell 3
Färg – Mörkröd
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Fråga 1: SPIGGENS BETEENDE

S433Q01 – 0 1 9

Vilken fråga är det som detta experiment försöker besvara?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S433Q02

Fråga 2: SPIGGENS BETEENDE

Om en spigghane ser en hona under lekperioden försöker han attrahera henne med ett
parningsbeteende som liknar en liten dans. I ett andra experiment undersöks detta
parningsbeteende.
Återigen används tre vaxmodeller på en bit ståltråd. En är rödfärgad; två är silverfärgade,
varav den ena har platt mage och den andra rund mage. Eleven räknar hur många gånger
(under en viss tidsperiod) hanen reagerar mot var och en av modellerna genom att uppvisa
parningsbeteende.
Resultaten av detta experiment visas nedan.

30
Antal gånger hanen
uppvisar
parningsbeteende

15

0

= Rödfärgad
= Silverfärgad

Fyra elever drar var och en sin slutsats baserad på resultaten i detta andra experiment.
Är deras slutsatser riktiga enligt den information som ges i diagrammet. Ringa in ”Ja” eller
”Nej” efter varje slutsats.
Är denna slutsats riktig enligt informationen i
diagrammet?

PISA

Ja eller Nej?

Röd färg framkallar parningsbeteende hos
spigghanen.

Ja / Nej

En plattmagad spigghona framkallar flest reaktioner
från spigghanen.

Ja / Nej

Spigghanen reagerar oftare på en rundmagad hona
än en plattmagad hona.

Ja / Nej
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S433Q03 – 0 1 2 9

Fråga 3: SPIGGENS BETEENDE

Experiment har visat att spigghanar reagerar med aggressivt beteende på modeller med röd
mage, och med parningsbeteende på modeller med silverfärgad mage.
I ett tredje experiment användes följande modeller i tur och ordning:
Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

= Rödfärgad
= Siverfärgad

De tre diagrammen nedan visar möjliga beteenden från en spigghane mot var och en av
modellerna ovan.

Antal reaktioner
från hanen

A

B

C

= Antal aggressiva beteenden
= Antal parningsbeteenden

Vilken av dessa reaktioner skulle du förutsäga med var och en av de fyra modellerna?
Fyll i antingen A, B eller C för resultatet av varje modell.
Reaktion
Modell 1
Modell 2
Modell 3
Modell 4

PISA
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S433Q10N

Fråga 10N: SPIGGENS BETEENDE
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

Få veta om andra fiskar som ändrar
färg.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Förstå hur fiskar ändrar färg.
Lära dig om olika parningsbeteenden
hos olika fiskar.

S433Q10S

Fråga 10S: SPIGGENS BETEENDE
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)

c)

PISA

Experiment med modeller hjälper oss att
förstå beteendet hos riktiga fiskar.
Att studera fiskar i en behållare är viktigt
även om fiskarna kan bete sig annorlunda i
det fria.
Det är viktigt att ägna forskning åt faktorer
som påverkar fiskarnas fortplantning.

Håller
med

Håller
inte med

Håller absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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TOBAKSRÖKNING
Tobak röks i cigaretter, cigarrer och pipor. Forskning visar att tobaksrelaterade sjukdomar
dödar nästan 13 500 människor över hela världen varje dag. Det förutspås att år 2020
kommer tobaksrelaterade sjukdomar att förorsaka 12% av alla dödsfall i världen.
Tobaksrök innehåller många skadliga substanser. De mest skadliga substanserna är tjära,
nikotin och koloxid.

Fråga 1: TOBAKSRÖKNING

S439Q01

Tobaksrök andas in i lungorna. Tjäran från röken lagras i lungorna och detta hindrar lungorna
att fungera ordentligt.
Vilket av följande är en lungfunktion?
A
B
C
D

Att pumpa syresatt blod till alla delar i din kropp.
Att överföra syre från luften du andas till blodet.
Att rena blodet genom att minska koloxidhalten till noll.
Att omvandla koloxidmolekyler till syremolekyler.

PISA
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S439Q02

Fråga 2: TOBAKSRÖKNING
Tobaksrökning ökar risken att få lungcancer och en del andra sjukdomar.

Ökas risken att få följande sjukdomar genom tobaksrökning? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter
varje alternativ.
Ökas risken att få följande sjukdom
genom tobaksrökning?

Ja eller Nej?

Luftrörskatarr

Ja / Nej

HIV / AIDS

Ja / Nej

Hjärtsjukdom

Ja / Nej

Vattenkoppor

Ja / Nej

Fråga 5: TOBAKSRÖKNING

S439Q05

En del människor tar nikotinplåster till hjälp för att sluta röka. Plåstren sätts på huden och
frigör nikotin till blodet. Det hjälper till att minska begäret och abstinenssymptomen när folk
har slutat röka.
I syfte att studera nikotinplåstrens effektivitet väljer man slumpvis ut en grupp på 100 rökare
som vill sluta röka. Gruppen ska studeras i sex månader. Effektiviteten av nikotinplåstren ska
mätas genom att man tar reda på hur många i gruppen som inte börjat röka igen när studien
är slut.
Vilket av följande är det bästa sättet att utföra experimentet?
A
B
C
D

Alla i gruppen har plåster på sig.
Alla har plåster på sig utom en person som försöker sluta röka utan plåster.
Man väljer själv om man vill använda plåster eller ej, som en hjälp att sluta röka.
Man väljer slumpvis ut ena hälften som får använda plåster, och den andra hälften
använder dem inte.

PISA
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S439Q06

Fråga 6: TOBAKSRÖKNING
Olika metoder används för att få folk att sluta röka.

Är följande sätt att ta itu med problemet baserade på teknologi? Ringa in ”Ja” eller ”Nej”
efter varje alternativ.
Är denna metod att minska rökningen baserad på
teknologi?

Ja eller Nej?

Höja priset på cigaretter.

Ja / Nej

Tillverka nikotinplåster som hjälper folk att vänja sig av med
cigaretter.

Ja / Nej

Förbjuda rökning på allmän plats.

Ja / Nej

Erbjuda rådgivning åt folk som försöker sluta.

Ja / Nej

Uppfinna ett nikotinfritt piller som kan hjälpa folk sluta röka.

Ja / Nej

S439Q10N

Fråga 10N: TOBAKSRÖKNING
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Få veta hur tjära i cigaretter reducerar
lungkapaciteten.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Förstå varför nikotin är vanebildande.
Lära dig hur kroppen återhämtar sig när
man slutat röka.
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S439Q10R

Fråga 10R: TOBAKSRÖKNING
I hur hög grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Jag är för att man måste ha hälsovarningar
på alla cigarettpaket.
Jag är för lagar mot rökning på allmän
plats.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut inte
med.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Jag undviker att sitta nära folk som röker.
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STJÄRNLJUS
Tobias tycker om att titta på stjärnorna. Men han har svårt att observera
stjärnor eftersom han bor i en storstad.
Förra året åkte Tobias ut på landet och klättrade upp på ett berg där han
observerade mängder av stjärnor som han inte kunde se från staden.

S441Q01

Fråga 1: STJÄRNLJUS

Hur kommer det sig att man kan observera många fler stjärnor ute på landsbygden än i
städerna där de flesta människor bor?
A
B
C
D

Månen lyser starkare i städerna och stänger ute ljuset från många stjärnor.
Det finns mer stoft som kan reflektera ljuset i luften på landsbygden än i stadsluften.
Den starka belysningen i städerna gör det svårt att se många stjärnor.
Luften är varmare i städerna på grund av värmen som avges från bilar, maskiner och
hus.

S441Q04

Fråga 4: STJÄRNLJUS

För att observera stjärnor med låg ljusstyrka använder Tobias ett teleskop som har en lins
med stor diameter.
Varför är det möjligt att observera ljussvaga stjärnor med ett teleskop som har en lins med
stor diameter?
A
B
C
D

Ju större linsen är, desto mer ljus kan den fånga upp.
Ju större linsen är, desto mer förstorar den.
Större linser gör att man kan se mer av himlen.
Större linser kan uppfånga de mörka färgerna hos stjärnor.

PISA
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S441Q10S

Fråga 10S: STJÄRNLJUS
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)

c)

PISA

Teorier om stjärnors ljusstyrka kan bara
prövas med vetenskapliga metoder.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

Man bör bygga stora teleskop för att
studera stjärnorna, trots att det kostar
mycket pengar.

1

2

3

4

Stjärnors ljusstyrka bör jämföras genom att
man använder exakta instrument snarare än
blotta ögat.

1

2

3

4
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SOLSKYDDSMEDEL
Mimmi och Dan undrade vilket solskyddsmedel som ger bästa skyddet för deras hud.
Solskyddsmedel har en viss solskyddsfaktor som visar hur bra varje produkt absorberar den
ultravioletta strålningen i solljuset. Ett solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor skyddar
huden längre än ett med låg solskyddsfaktor.
Mimmi tänkte ut ett sätt att jämföra några olika sorters solskyddsmedel med varandra. Hon
och Dan samlade ihop följande:
•

två ark av klar plast som inte absorberar solljuset.

•

ett ark med ljuskänsligt papper.

•

Mineralolja (M) och en salva innehållande zinkoxid (ZnO); och

•

fyra olika solskyddsmedel som de kallade S1, S2, S3 och S4.

Mimmi och Dan tog med mineralolja därför att det släpper igenom det mesta av solljuset, och
zinkoxid därför att stänger ute nästan allt solljus.
Dan hällde en droppe av varje substans i en cirkel markerad på ett av plastarken, och lade
sedan det andra plastarket ovanpå. Han lade en stor bok över båda arken och pressade ner.

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

Mimmi lade sedan plastarken ovanpå arket med ljuskänsligt papper. Ljuskänsligt papper
förändras från mörkt grått till mycket ljust grått beroende på hur länge det utsätts för solljus.
plastark

ljuskänsligt
papper

Slutligen placerade Dan arken på en solig plats

PISA
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Fråga 2: SOLSKYDDSMEDEL

S447Q02

Vilket av dessa påståenden är en vetenskaplig beskrivning av den roll mineraloljan och
zinkoxiden spelar vid jämförelsen av solskyddskrämernas effektivitet?
A
B
C
D

Mineralolja och zinkoxid är båda faktorer som testas.
Mineralolja är en faktor som testas och zinkoxid är en referenssubstans.
Mineralolja är en referenssubstans och zinkoxid är en faktor som testas.
Mineralolja och zinkoxid är båda referenssubstanser.

Fråga 3: SOLSKYDDSMEDEL

S447Q03

Vilken av dessa frågor försökte Mimmi och Dan besvara?
A
B
C
D

Hur mycket skyddar ett solskyddsmedel jämfört med de andra?
Hur skyddar solskyddsmedel din hud mot ultraviolett strålning?
Finns det något solskyddsmedel som ger sämre skydd än mineralolja?
Finns det något solskyddsmedel som ger bättre skydd än zinkoxid?

Fråga 4: SOLSKYDDSMEDEL

S447Q04

Varför pressades det andra plastarket ner?
A
B
C
D

För att inte dropparna skulle torka in.
För att sprida ut dropparna så mycket som möjligt.
För att hålla dropparna innanför cirkelmarkeringarna.
För att göra så att dropparna fick samma tjocklek.

PISA
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S447Q05 – 0 1 2 9

Fråga 5: SOLSKYDDSMEDEL

Det ljuskänsliga pappret är mörkgrått och bleknar till ljusare grått när det utsätts för lite
solljus, och till vitt när det utsätts för mycket solljus.
Vilket av dessa diagram visar ett mönster som kan uppstå? Förklara varför du väljer det.

C

A
M

S1

S2

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ZnO

S3

S4

D

B
M

S1

S2

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ZnO

S3

S4

Svar: .......................................................
Förklaring: .................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Fråga 6: SOLSKYDDSMEDEL

S447Q06 – 0 1 9

En metod att skydda utsatta kroppsdelar från solljusets skadliga effekter är att smörja in sig
med solskyddsolja eller kräm. Men de flesta människor kommer ändå att få solskador på
huden någon gång i livet.
Föreslå ett annat sätt att minska effekterna av solskador på huden som forskarna borde
undersöka.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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S447Q10N

Fråga 10N: SOLSKYDDSMEDEL
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)

b)
c)

Veta hur länge din hud är skyddad av
solskyddsmedel med olika
solskyddsfaktor.
Förstå vilka förändringar som inträffar
i huden när du blir brun av solen.
Lära dig om fördelarna med att utsätta
sig för solljus.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S447Q10R

Fråga 10R: SOLSKYDDSKRÄMER
I hur hög grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Jag använder solskyddsmedel om jag går
ut i starkt solljus.
Små barns kontakt med starkt solljus bör
kontrolleras noggrant.
Reklam som får folk att bli medvetna om
risken med att utsätta sig länge för solljus
är viktigt.

Håller
med

Håller
inte med

Håller absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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ULTRALJUD
I många länder kan man ta bilder av ett foster (baby i utveckling) genom ultraljudsteknik
(ekografi). Ultraljud anses som ofarligt för både mamman och fostret.

Doktorn håller i en sond och för den över mammans mage. Ultraljudsvågor överförs in i
magen. Inuti magen reflekteras de från ytan på fostret. Dessa reflekterade vågor tas återigen
upp av sonden och överförs till en apparat som kan framställa en bild.

S448Q03 – 0 1 9

Fråga 3: ULTRALJUD

För att kunna forma en bild behöver ultraljudsapparaten räkna ut avståndet mellan fostret
och sonden.
Ultraljudsvågorna rör sig genom magen med en hastighet av 1540 m/s. Vilken mätning
måste apparaten utföra för att kunna räkna ut avståndet?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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S448Q04 – 0 1 9

Fråga 4: ULTRALJUD

Man kan även få en bild av ett foster genom att använda röntgenstrålar. Kvinnor får dock
rådet att undvika röntgenfotografering av sina magar under graviditeten.
Varför bör en kvinna undvika att låta röntga sin mage under graviditeten?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S448Q05

Fråga 5: ULTRALJUD

Kan ultraljudsundersökningar av blivande mammor ge svar på följande frågor? Ringa in ”Ja”
eller ”Nej” efter varje fråga.
Kan en ultraljudsundersökning
besvara denna fråga?

Ja eller Nej?

Finns det mer än en baby?

Ja / Nej

Vilket kön har babyn?

Ja / Nej

Vad har babyns ögon för färg?

Ja / Nej

Har babyn ungefär rätt storlek?

Ja / Nej

S448Q10N

Fråga 10N: ULTRALJUD
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Förstå hur ultraljud tränger igenom
kroppen utan att skada.
Lära dig om skillnaderna mellan
röntgenstrålar och ultraljud.
Få veta om andra medicinska
tillämpningar av ultraljud.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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LÄPPGLANS
Tabellen nedan innehåller två olika recept på kosmetika som du kan göra själv.
Läppstiftet är hårdare än läppglansen som är mjuk och krämig.
Läppglans

Läppstift

Ingredienser:
5 g ricinolja
0,2 g bivax
0,2 g palmvax
1 tesked färgämne
1 droppe smakämne

Ingredienser:
5 g ricinolja
1 g bivax
1 g palmvax
1 tesked färgämne
1 droppe smakämne

Gör så här:
Hetta upp oljan och vaxerna i vattenbad
tills du får en jämn blandning. Tillsätt
sedan färgämnet och smakämnet och
blanda väl.

Gör så här:
Hetta upp oljan och vaxerna i vattenbad
tills du får en jämn blandning. Tillsätt
sedan färgämnet och smakämnet och
blanda väl.

S470Q01 – 0 1 9

Fråga 1: LÄPPGLANS

Vid tillverkningen av läppglans och läppstift blandas olja och vaxer ihop. Färgämnet och
smakämnet tillsätts därefter.
Läppstiftet som görs efter det här receptet är hårt och inte så lätt att använda. Hur skulle du
ändra proportionerna på ingredienserna för att få ett mjukare läppstift?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S470Q02

Fråga 2: LÄPPGLANS

Oljor och vaxer är ämnen som blandar sig lätt med varandra. Vatten går inte att blanda med
oljor, och vaxer är inte vattenlösliga.
Vilket av följande blir det mest sannolika resultatet om vatten hälls ner i läppstiftsblandningen
medan den upphettas?
A
B
C
D

Man får en krämigare och mjukare blandning.
Blandningen blir fastare.
Blandningen förändras knappt alls.
Feta klumpar av blandningen flyter på vattnet.

PISA
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S470Q03

Fråga 3: LÄPPGLANS

När ämnen som kallas emulgeringsmedel tillsätts går det bra att blanda oljor och vaxer med
vatten.
Varför tar tvål och vatten bort läppstift?
A
B
C
D

Vatten innehåller ett emulgeringsmedel som får tvål och läppstift att blandas.
Tvålen verkar som ett emulgeringsmedel och får vatten och läppstift att blandas.
Emulgeringsmedel i läppstiftet får tvål och vatten att blandas.
Tvål och läppstift förenas och bildar ett emulgeringsmedel som blandar sig med vattnet.

PISA
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EVOLUTION

De flesta hästar idag är strömlinjeformade och kan springa fort.
Forskarna har hittat fossila skelett från djur som liknar hästar. De menar att det rör sig om
föregångarna till nutidens häst. Forskarna har även lyckats bestämma under vilken tidsperiod
de fossila arterna levde.
Tabellen nedan ger information om tre av dessa fossil och om nutidens häst.
Namn

HYRACOTHERIUM

MESOHIPPUS

MERYCHIPPUS

EQUUS
(nutida häst)

55 till 50 miljoner år
sedan

39 till 31 miljoner år
sedan

19 till 11 miljoner år
sedan

2 miljoner år sedan till
nutid

Rekonstruktion
av grunddrag
(samma skala)

Existensperiod

Skelett av ben
(samma skala)

PISA
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S472Q01 – 0 1 2 9

Fråga 1: EVOLUTION

Vilken information i tabellen tyder på att nutida hästar har utvecklats genom tiderna från de
tre fossil som beskrivs i tabellen. Ange detaljer.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S472Q02

Fråga 2: EVOLUTION

Vilken ytterligare forskning kan vetenskapsmännen bedriva för att ta reda på hur hästen har
utvecklats genom tiderna?
Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter vart och ett av dessa påståenden.
Skulle denna forskning kunna bidra till att ta reda på
hur hästen har utvecklats genom tiderna?

Ja eller Nej?

Jämföra antalet hästar som levt under olika perioder.

Ja / Nej

Söka efter skelett från hästens föregångare som levde för
50 till 40 miljoner år sedan.

Ja / Nej

Jämföra DNA från några föregångare till hästen som
hittats nedfrusna i glaciärer med DNA från nutida hästar.

Ja / Nej

S472Q03

Fråga 3: EVOLUTION
Vilket av följande påståenden passar bäst in på den vetenskapliga evolutionsteorin?

A Teorin är inte trovärdig eftersom det inte går att se arter förändras.
B Evolutionsteorin är möjlig när det gäller djur, men kan inte tillämpas på människor.
C Evolution är en vetenskaplig teori som för närvarande baseras på ett stort antal
observationer.
D Evolution är en teori som bevisats vara sann genom vetenskapliga experiment.

PISA
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S472Q10N

Fråga 10N: EVOLUTION
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Få veta hur fossil kan identifieras.
Lära dig mer om utvecklingen av
evolutionsteorin.
Bättre förstå den nutida hästens
evolution.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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MARY MONTAGU
Läs tidningsartikeln nedan och besvara frågorna som följer.
VACCINERINGENS HISTORIA
Mary Montagu var en vacker kvinna. År 1715 överlevde hon en smittkoppsinfektion,
men fick därefter ärr över hela kroppen. Under en vistelse i Turkiet 1717 iakttog hon en
metod kallad inokulation som var vanlig där. Det innebar att man skrapade in en svag
form av smittkoppor i huden på en ung, frisk person som sedan blev sjuk under en kort
tid. Denna kortvariga sjukdom lämnade inga ärr och ledde aldrig till döden som vanliga
smittkoppor.
Mary blev så övertygad om ofarligheten av dessa inokulationer (ofta kallade
vaccineringar) att hon lät sin son och sin dotter bli inokulerade.
År 1796 använde sig Edward Jenner av inokulationer av en närbesläktad sjukdom,
kokoppor, för att framkalla antikroppar mot smittkoppor. Jenner har blivit kallad
”vaccineringens fader”. Mary Montagu borde kallas ”vaccineringens moder”.

S477Q01

Fråga 1: MARY MONTAGU

Är dessa påståenden angående behandlingen av sjukdomar med vaccinering och antibiotika
riktiga? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje påstående.
Är detta påstående riktigt?

Ja eller Nej?

Vaccinering är ett försök att utnyttja kroppens eget
immunsystem mot sjukdomar.

Ja / Nej

Behandling med antibiotika är ett försök att utnyttja
kroppens eget immunsystem mot sjukdomar.

Ja / Nej

Behandling med antibiotika är effektivt mot virusinfektioner
som smittkoppor.

Ja / Nej

Fråga 2: MARY MONTAGU

S477Q02

Vilka slags sjukdomar kan människor vaccineras mot?
A
B
C
D

Ärftliga sjukdomar som blödarsjuka.
Sjukdomar orsakade av virus, som t.ex. polio.
Sjukdomar orsakade av funktionsstörningar i kroppen, som t.ex. diabetes.
Alla slags sjukdomar man inte har botemedel mot.

PISA
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S477Q03

Fråga 3: MARY MONTAGU

Om djur eller människor insjuknar i en infektionssjukdom orsakad av bakterier och därefter
tillfrisknar, så blir de i regel inte sjuka igen av samma typ av bakterier som orsakade
sjukdomen.
Vad beror det på?
A
B
C
D

Kroppen har dödat alla bakterier som kan orsaka samma slags sjukdom.
Kroppen har bildat antikroppar som dödar den typen av bakterier innan de förökar sig.
De röda blodkropparna dödar alla bakterier som kan orsaka samma slags sjukdom.
De röda blodkropparna fångar in och avlägsnar den typen av bakterier från kroppen.

S477Q04 – 0 1 9

Fråga 4: MARY MONTAGU

Ange ett skäl till varför man rekommenderar att särskilt små barn och gamla människor bör
vaccinera sig mot influensa.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S477Q10N

Fråga 10N: MARY MONTAGU
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Förstå hur man kan utveckla immunitet
mot en sjukdom.
Lära dig vad som är skillnaden mellan
resistens och immunitet.
Få veta varför man kan göra vacciner
mot vissa sjukdomar men inte mot andra.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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S477Q10S

Fråga 10S: MARY MONTAGU
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)

b)
c)

PISA

Jag är för forskning som sysslar med att
utveckla vacciner mot nya stammar av
influensa.
Orsaken till en sjukdom kan bara
fastställas genom vetenskaplig forskning.
Effekten av okonventionella behandlingar
mot sjukdomar bör granskas genom
vetenskapliga undersökningar.

Håller
med

Håller
inte med

Håller absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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SURT REGN
Här nedan ser du ett foto av statyer kallade Karyatiderna som byggdes på Akropolis i Aten
för mer än 2500 år sedan. Statyerna är gjorda av en stenart som heter marmor. Marmor
består av kalciumkarbonat.

År 1980 flyttades originalstatyerna in i Akropolismuseet och ersattes av kopior.
Originalstatyerna hade börjat frätas sönder av surt regn.

S485Q02 – 0 1 2 9

Fråga 2: SURT REGN

Normalt regn är en aning surt därför att det har absorberat en del koldioxid från luften. Surt
regn är surare än normalt regn därför att det även har absorberat gaser som svaveloxider
och kväveoxider.
Varifrån kommer luftens svaveloxider och kväveoxider?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA

Frisläppta uppgifter Naturvetenskap

76

Effekten av surt regn på marmor kan visas genom att man lägger marmorskärvor i vinäger
över natten. Vinäger och surt regn har ungefär samma surhetsgrad. När en marmorskärva
läggs i vinäger bildas gasbubblor. Den torra marmorskärvans massa kan bestämmas före
och efter experimentet.

S485Q03

Fråga 3: SURT REGN

En marmorskärva har en massa av 2,0 gram innan den sänks ner i vinäger över natten.
Nästa dag tas skärvan upp och torkas. Vilken massa har den torkade marmorskärvan att ha?
A
B
C
D

Mindre än 2,0 gram
Exakt 2,0 gram
Mellan 2,0 och 2,4 gram
Mer än 2,4 gram

S485Q04

Fråga 4: SURT REGN
Varför uppstår gasbubblor när marmorskärvor sänks ner i vinäger?
A
B
C
D

Små luftfickor instängda i marmorn när den bildades frigörs.
Luft som upplöstes i vinägern när den tillverkades frigörs.
Atomer i marmorn och vinägern omgrupperas för att bilda nya ämnen.
Marmorn förångas till en gas genom tillsättningen av vinäger.

S485Q05 – 0 1 2 9

Fråga 5: SURT REGN

Elever som utförde detta experiment lade även marmorskärvor i rent destillerat vatten över
natten. Inga förändringar observerades.
Förklara varför eleverna tog med detta steg i sitt experiment?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S485Q08 – 0 1 2 9

Fråga 8: SURT REGN

Ett oavsiktligt resultat av förbränningen av kol och olja i syfte att leverera elkraft till människor
och industrier har blivit en ökning av surt regn.
Båda de problem som tas upp nedan är förknippade med surt regn. Föreslå en fråga för
varje problem som forskare kan ge svar på för att lösa problemen. Det ska vara två olika
frågor.
Problem förknippat med surt regn

En fråga för forskare att ge svar på för
att lösa problemet.

Många byggnader av sten och metall håller
på att förstöras.

Människor vill ha tillgång till mycket elkraft,
men utan miljöförstöring från surt regn.

S485Q10N

Fråga 10N: SURT REGN
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Få veta vilka mänskliga aktiviteter som
bidrar mest till surt regn.
Lära dig om teknologier som
minimerar utsläpp av sura gaser.
Förstå metoderna som används för att
reparera byggnader som skadats av surt
regn.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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S485Q10S

Fråga 10S: SURT REGN
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)

b)

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

Det är viktigt att registrera
klimatförhållanden i områden där
byggnader skadas av surt regn.

1

2

3

4

Skyddet av gamla ruiner bör baseras på
vetenskapliga belägg om orsakerna till
skadorna.

1

2

3

4

1

2

3

4

c)
Påståenden om orsakerna till surt regn bör
baseras på vetenskaplig forskning.

Fråga 10M: SURT REGN

S485Q10M

Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och gas) bidrar till mängden surt regn. Fyra åsikter
om detta problem framförs nedan.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Jag tycker inte surt regn är ett tillräckligt stort problem för att vi ska ändra vår
användning av fossila bränslen.
B Insatser för att åstadkomma lägre halter av surt regn är nog bra, men inte om det
inverkar på den livsstil jag gillar.
C För att bidra till en minskning av surt regn är jag villig att minska mitt beroende av energi
framställd av fossila bränslen, om alla andra gör det också.
D Jag är villig att minska min användning av energi framställd av fossila bränslen för att
bidra till en minskning av surt regn.

PISA
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FYSISK TRÄNING
Regelbunden men måttlig fysisk träning är bra för hälsan.

S493Q01

Fråga 1: FYSISK TRÄNING

Vilka är fördelarna med regelbunden fysisk träning? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje
påstående.
Är detta en fördel med regelbunden fysisk träning?

Ja eller Nej?

Fysisk träning hjälper till att förhindra sjukdomar i hjärta och
blodomlopp.

Ja / Nej

Fysisk träning förhindrar att virus tar sig in i kroppen.

Ja / Nej

Fysisk träning leder till en hälsosam diet.

Ja / Nej

Fysisk träning hjälper mot övervikt.

Ja / Nej

PISA
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S493Q03

Fråga 3: FYSISK TRÄNING
Vad händer när musklerna tränas? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje påstående.
Händer detta när musklerna tränas?

Ja eller Nej?

Musklerna får ökad blodtillförsel.

Ja / Nej

Fetter bildas i musklerna.

Ja / Nej

Energirika substanser bryts ner i musklerna.

Ja / Nej

Fråga 4: FYSISK TRÄNING

S493Q04 – 0 1 9

På vilket sätt hjälper svettningen kroppen under träning?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S493Q05 – 01 11 12 21 99

Fråga 5: FYSISK TRÄNING

Varför måste man andas djupare när man tränar fysiskt än när man vilar sig?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S493Q10N

Fråga 10N: FYSISK TRÄNING
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

Förstå bättre hur träning påverkar dina
muskler.
Lära dig hur din kropp reglerar andningen
under fysisk träning.
Få veta varför somliga människor upplever
en stark känsla av välbefinnande under
långa träningspass.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S493Q10R

Fråga 10R: FYSISK TRÄNING
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

Jag ser till att träna regelbundet hela året.
Jag är för obligatoriska program för fysisk
träning i skolorna.
Jag ska försöka träna regelbundet resten av
mitt liv.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Frisläppta uppgifter Naturvetenskap

82

BRÖDDEG

För att göra en bröddeg blandar kocken mjöl, vatten, salt och jäst. När den är färdigblandad
läggs degen i en behållare och får stå i flera timmar så att jäsningsprocessen kan komma
igång. Under jäsningen sker en kemisk omvandling i degen: jästen (en encellig svamp)
ombildar stärkelsen och sockret i mjölet till koldioxid och alkohol.

S505Q01

Fråga 1: BRÖDDEG
Jäsningen får degen att svälla. Varför sväller degen?
A
B
C
D

Degen sväller därför att alkohol bildas och blir till gas.
Degen sväller därför att encelliga svampar förökar sig i den.
Degen sväller därför att en gas, koldioxid, bildas.
Degen sväller därför att jäsningen gör att vattnet blir till ånga.

PISA
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S505Q02

Fråga 2: BRÖDDEG

Några timmar efter att han blandat till den, väger kocken degen och upptäcker att dess
massa har minskat.
Degens massa är densamma i början av vart och ett av de fyra experiment som visas nedan.
Vilka två experiment bör kocken jämföra för att testa om jästen är orsaken till förlusten av
massa?
Propp

Propp

Behållare

Behållare

Mjöl, vatten, salt
med jäst

Mjöl, vatten, salt
utan jäst

Våg

Våg

Experiment 1

Experiment 2

Öppen
behållare

Öppen
behållare

Mjöl, vatten, salt
med jäst

A
B
C
D

Mjöl, vatten, salt
utan jäst

Våg

Våg

Experiment 3

Experiment 4

Kocken bör jämföra experiment 1 och 2.
Kocken bör jämföra experiment 1 och 3.
Kocken bör jämföra experiment 2 och 4.
Kocken bör jämföra experiment 3 och 4.

PISA
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S505Q03

Fråga 3: BRÖDDEG

I degen omvandlar jästen stärkelsen och sockret i mjölet genom en kemisk reaktion där
koldioxid och alkohol bildas.
Varifrån kommer kolatomerna som finns i koldioxiden och alkoholen? Ringa in ”Ja” eller
”Nej” efter var och en av följande möjliga förklaringar.
Är detta en riktig förklaring till varifrån
kolatomerna kommer?

Ja eller Nej?

En del kolatomer kommer från sockret.

Ja / Nej

En del kolatomer ingår i saltmolekylerna.

Ja / Nej

En del kolatomer kommer från vattnet.

Ja / Nej

Kolatomerna bildas av andra grundämnen genom
den kemiska reaktionen.

Ja / Nej

S505Q04

Fråga 4: BRÖDDEG

När det jästa (syrade) brödet sätts in i ugnen för att gräddas utvidgar sig fickor med gas och
ångor som finns i degen.
Varför utvidgar sig gasen och ångorna när de upphettas?
A
B
C
D

Deras molekyler blir större.
Deras molekyler rör sig snabbare.
Deras molekyler ökar i antal.
Deras molekyler kolliderar mindre ofta.

PISA
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S505Q10N

Fråga 10N: BRÖDDEG
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)

c)

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

Förstå jäsningsprocessen bättre.
Få veta om jäsningens roll vid
framställning av andra födoämnen som
ost och öl.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Lära dig om brödbakning utan jäst.

S505Q10S

Fråga 10S: BRÖDDEG
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)

b)
c)

PISA

Jag skulle lita mer på ett vetenskapligt
utlåtande än på en bagares förklaring
angående viktförlusten i deg.
Kemisk analys är bästa metoden att
identifiera jäsningsprodukterna.
Forskning om förändringar som sker när
mat tillagas är viktig.

Håller
med

Håller
inte med

Håller absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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VENUSPASSAGE
Den 8 juni 2004 kunde man från många platser på jorden se planeten Venus passera framför
solen. Detta kallas för ”venuspassage” och inträffar när Venus i sin omloppsbana hamnar
mellan solen och jorden. Den förra venuspassagen inträffade 1882 och nästa förutsägs
inträffa år 2012.
Här nedan ser du en bild av venuspassagen 2004. Ett teleskop riktades mot solen och bilden
projicerades på ett vitt papper.

Solskivan

Venus

Fråga 1: VENUSPASSAGE

S507Q01

Varför observerades passagen genom att man projicerade bilden mot ett vitt papper istället
för att titta direkt i teleskopet?
A
B
C
D

Solens ljus var för starkt för att man skulle kunna se Venus.
Solen är stor nog att synas utan förstoring
Om man tittar på solen i ett teleskop kan ögonen skadas.
Bilden behövde göras mindre genom att projiceras mot ett papper.

Fråga 2: VENUSPASSAGE

S507Q02

Vilken av följande planeter kan vid vissa tillfällen från jorden ses passera över solskivan?
A
B
C
D

Merkurius
Mars
Jupiter
Saturnus

PISA
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S507Q04 – 0 1 9

Fråga 4: VENUSPASSAGE
Flera ord är understrukna i följande mening.

Astronomerna förutsäger att det, sett från Neptunus, kommer att ske en passage av
Saturnus över solskivan senare i detta århundrade.
Vilka tre av de understrukna orden skulle vara mest användbara i en sökning på Internet
eller bibliotek för att få reda på när denna passage inträffar?

................................................................

................................................................

................................................................

S507Q10S

Fråga 10S: VENUSPASSAGE
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Teorier om hur planeterna bildades bör
baseras på vetenskapliga fakta.
Förutsägelser om planeters passager bör
baseras på vetenskapliga metoder.
Planeternas rörelser kan bäst förklaras
vetenskapligt.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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GENMODIFIERAD MAT
GM-MAJS BÖR FÖRBJUDAS
Miljövårdsgrupper kräver att en ny sorts genmodifierad (GM) majs ska förbjudas.
Denna GM-majs är speciellt framtagen för att kunna tåla ett nytt, starkt växtgift som dödar
vanliga majsplantor. Det nya växtgiftet dödar de flesta arter av ogräs som växer på
majsfält.
Miljöaktivisterna säger att dessa ogräsarter är föda för många smådjur, särskilt insekter,
och därför är det skadligt för miljön att använda det nya växtgiftet tillsammans med GMmajsen. De som försvarar användningen av GM-majs säger att en vetenskaplig studie visat
att detta inte kommer att ske.
Här är några detaljer ur den vetenskapliga studie som omnämns i artikeln ovan:

PISA

•

Majs planterades på 200 fält över hela landet.

•

Varje fält delades upp i två halvor. Genmodifierad (GM) majs behandlad med det
nya, starka växtgiftet odlades på ena halvan, och vanlig majs behandlad med
vanligt växtgift odlades på den andra halvan.

•

Antalet insekter som påträffades i GM-majsen som behandlats med det nya
växtgiftet var ungefär lika stort som antalet insekter i den vanliga majsen som
behandlats med det vanliga växtgiftet.
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Fråga 1: GENMODIFIERAD MAT

S508Q01 – 0 1 9

Vilken fråga tror du forskarna undersökte i den ovan beskrivna studien?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S508Q02

Fråga 2: GENMODIFIERAD MAT

Vilka faktorer varierades avsiktligt i den vetenskapliga studien som omnämns i artikeln?
Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter var och en av följande faktorer.
Varierades denna faktor avsiktligt i studien?

Ja eller Nej?

Genmodifierad gröda och icke genmodifierad gröda.

Ja / Nej

Antalet insekter i omgivningen.

Ja / Nej

Typerna av växtgift som användes.

Ja / Nej

S508Q03

Fråga 3: GENMODIFIERAD MAT

Majs planterade på 200 fält över hela landet. Varför använde sig forskarna av mer än en
plats?
A
B
C
D

Därför att många bönder skulle få prova den nya GM-majsen.
För att se hur mycket GM-majs de kunde odla fram.
För att fylla så många åkrar som möjligt med GM-grödan.
För att inkludera olika växtförhållanden för majs.

Fråga 4: GENMODIFIERAD MAT

S508Q04 – 0 1 9

GM-majs behandlad med det nya, starka växtgiftet planterades på ena halvan av varje fält,
och vanlig majs behandlad med vanligt insektsgift planterade på den andra halvan.
Varför ledde just detta utnyttjande av varje fält till en rättvis studie?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S508Q05

Fråga 5: GENMODIFIERAD MAT

Många människor är emot att köpa mat framställd av GM-växter. Fyra möjliga skäl till deras
oro redovisas nedan.
Kan dessa skäl utredas vetenskapligt? Ringa in ”Ja” eller ” Nej” efter varje skäl.
Kan detta skäl utredas vetenskapligt?

Ja eller Nej?

Att äta GM-mat kan påverka folks hälsa.

Ja / Nej

DNA från GM-växter kan överföras till andra växter
genom korsbefruktning.

Ja / Nej

GM-mat kommer att bli mycket dyr eftersom
fröleverantörerna vill göra stora vinster.

Ja / Nej

Mat från GM-växter blir inte så näringsrik som vanlig
mat.

Ja / Nej

S508Q10N

Fråga 10N: GENMODIFIERAD MAT
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Lära dig om den process genom vilken
växter genmodifieras.
Lära dig om varför somliga växter inte
påverkas av växtgifter.
Bättre förstå skillnaden mellan
korsbefruktning och genmodifiering av
växter.
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Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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S508Q10R

Fråga 10R: GENMODIFIERAD MAT
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)

Information om genmodifierad mat bör
vara lätt tillgänglig för allmänheten.
Bönder bör informeras om genmodifierade
grödor odlas i närheten.

c) Mat innehållande genmodifierade
ingredienser bör vara tydligt märkt.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Fråga 10M: GENMODIFIERAD MAT

S508Q10M

Nedan redovisas fyra åsikter från olika människor i ett gruppsamtal om genmodifierade
matgrödor.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Världen behöver mat, så jag tycker vi ska sätta igång och plantera GM-grödor nu.
B Bara vi anser att det inte finns några skadliga miljöeffekter så kan vi sätta igång och
plantera GM-matgrödor.
C Bara det kan göras enkelt bör GM-grödor testas angående deras effekter på miljön
innan fröna släpps ut till bönderna.
D Jag vill inte att GM-frön släpps ut till bönderna innan man bevisat att de är säkra för
miljön över en lång tidsperiod.

PISA
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HÄLSORISK?
Tänk dig att du bor nära en stor kemikaliefabrik som tillverkar konstgödsel för användning
inom jordbruket. Under de senaste åren har det förekommit flera fall av långvariga
andningsproblem bland människor i området. Många i lokalbefolkningen tror att symptomen
beror på utsläpp av giftiga gaser från den närliggande konstgödselfabriken.
Ett offentligt möte anordnades för att diskutera de tänkbara hälsorisker som
kemikaliefabriken kunde föra med sig för lokalbefolkningen. Forskare gjorde följande
uttalanden vid mötet.
Uttalande av forskare som arbetade för kemiföretaget
“Vi har gjort en studie av toxiciteten i marken i det närliggande området. Vi har inte
funnit några spår av giftiga kemikalier i proven vi tagit.”

Uttalande av forskare som arbetade för oroliga invånare i samhället.
“Vi har tittat på antalet fall av långvariga andningsproblem i det närliggande området
och jämfört med antalet fall i områden som ligger långt ifrån kemikaliefabriken. Det
finns fler fall i området nära kemikaliefabriken.”

S515Q01 – 0 1 9

Fråga 1: HÄLSORISK?

Ägaren till kemikaliefabriken stödde sig på uttalandet från företagets forskare och hävdade
att ”gasutsläppen från fabriken innebär inga hälsorisker för lokalbefolkningen”.
Ange ett skäl till varför man kan betvivla att uttalandet från företagets forskare stöder
ägarens argument.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S515Q03 – 0 1 9

Fråga 3: HÄLSORISK?

Forskarna som arbetade för de oroliga invånarna jämförde antalet människor med långvariga
andningsproblem nära kemikaliefabriken med dem som befann sig i ett område långt från
fabriken.
Beskriv en möjlig skillnad mellan de båda områdena som kan få en att tycka att jämförelsen
inte var giltig.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S515Q10N

Fråga 10N: HÄLSORISK?
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

Veta mer om den kemiska
sammansättningen av konstgödsel.
Förstå vad som händer med giftiga gaser
som släpps ut i atmosfären.
Lära dig om luftvägssjukdomar som kan
orsakas av kemiska utsläpp.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S515Q10R

Fråga 10R: HÄLSORISK?
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)
c)

PISA

Jag är för att man ska ha lagar som reglerar
utsläpp från fabriker.
Industrier måste kunna bevisa att de gör sig
av med farligt avfall på ett säkert sätt.
Jag skulle undvika att använda produkter
tillverkade i en fabrik som jag vet släpper
ut farligt avfall.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Fråga 10M: HÄLSORISK?

S515Q10M

Invånarna uttryckte många olika åsikter på mötet. Fyra av dessa åsikter redovisas nedan.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Jag accepterar de skadliga miljöeffekterna av gödselframställning därför att vi alla har
nytta av jordbruket.
B Bönder måste ha gödsel. Men jag tycker att gödselfabrikerna borde göra något för att
minska utsläpp som förorenar miljön.
C Utsläpp från gödselfabriker bör kontrolleras av lagar för att minska miljöföroreningar.
D Gödselfabriker som förorenar miljön med kemiska utsläpp borde inte få fortsätta. Jag
skulle gå med i en protestkampanj om det fanns en fabrik i närheten av mitt hem.

PISA

Frisläppta uppgifter Naturvetenskap

96

KATALYSATOR
De flesta moderna bilar är utrustade med en katalysator som gör bilens avgaser mindre
skadliga för människor och miljö.
Omkring 90% av de skadliga gaserna omvandlas till mindre skadliga gaser. Nedan visas

några av gaserna som går in i katalysatorn och i vilken form de kommer ut ur den.
Gaser som kommer ut

Gaser som går in

Kväve N2

Kväve N2
Koldioxid CO2

Koldioxid CO2

Vatten (ånga) H2O

Vatten (ånga) H2O
Koloxid CO (10%)

Koloxid CO

Koldioxid CO2 (90%)
Kväveoxider NO, NO2 (10%)

Kväveoxider
NO, NO2

Kväve N2 (90%)

Katalysator

Fråga 1: KATALYSATOR

S516Q01 – 0 1 9

Använd informationen i figuren ovan för att ge ett exempel på hur katalysatorn gör avgaser
mindre farliga.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Fråga 2: KATALYSATOR

S516Q02 – 0 1 2 9

Det sker förändringar av gaserna i katalysatorn. Förklara vad som händer i termer av atomer
OCH molekyler.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PISA
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S516Q04 – 0 1 9

Fråga 4: KATALYSATOR

Studera gaserna som släpps ut från katalysatorn. Ange ett problem som ingenjörer och
forskare som arbetar med att få katalysatorn att åstadkomma mindre farliga utsläpp borde
försöka lösa?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

S516Q10N

Fråga 10N: KATALYSATOR
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

Få veta hur bilbränslen skiljer sig åt ifråga
om mängden giftiga gaser de producerar.
Förstå mer om vad som händer i en
katalysator.
Lära dig om fordon som inte släpper ut
giftiga avgaser.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S516Q10R

Fråga 10R: KATALYSATOR
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)
b)

c)

PISA

Katalysatorer bör monteras i bilar även om
det innebär att de blir dyrare
Årliga kontroller bör genomföras på
bilarnas avgaser som ett villkor för
registrering.
Bilar utan ett effektivt avgassystem borde
inte få köras.

Håller
med

Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Fråga 10M: KATALYSATOR

S516Q10M

Fyra åsikter om användningen av katalysatorer för att minska utsläppen från bilar redovisas
nedan.
Ringa in bokstaven framför det svar som överensstämmer bäst med din egen åsikt. Inget
av svaren är ”rätt” eller ”fel”.
A Luftkvaliteten är tillräckligt bra utan att man ska behöva använda katalysatorer.
B En viss förbättring av luftkvaliteten är väl berättigad. Men bilägare borde inte tvingas
göra regelbundna avgastester
C Luftkvaliteten kan förbättras. Jag är för bestämmelser som kräver regelbundna
avgastester på bilar.
D Jag vill ha bästa möjliga luftkvalitet. Bilägare bör tvingas till ha effektiva katalysatorer.

PISA
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STORA OPERATIONER
Stora operationer, utförd i speciellt utrustade operationssalar, är nödvändiga för att behandla
många sjukdomar.

S526Q01

Fråga 1: STORA OPERATIONER

Under stora operationer är patienterna nedsövda så att de inte känner någon smärta.
Narkosmedlet ges ofta i form av en gas genom en ansiktsmask som täcker näsa och mun.
Har följande funktioner i människokroppen något samband med narkosgasernas verkningar?
Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje funktion. delta
Har denna funktion något samband
med narkosgasernas verkningar?

PISA

Ja eller Nej?

Matsmältningsapparaten

Ja / Nej

Utsöndringssystemet

Ja / Nej

Nervsystemet

Ja / Nej

Andningsapparaten

Ja / Nej

Blodomloppet

Ja / Nej
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Fråga 2: STORA OPERATIONER
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Förklara varför kirurgiska instrument som används i operationssalar steriliseras.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Fråga 3: STORA OPERATIONER

S526Q03

En del patienter kanske inte kan äta eller dricka efter operationen och får därför dropp som
innehåller vatten, socker och mineralsalter. Ibland tillsätts även antibiotika och lugnande
medel i droppet.
Varför är sockret som tillsätts i droppet viktigt för patienten efter en operation?
A
B
C
D

För att undvika uttorkning.
För att kontrollera smärtor efter operationen.
För att bota infektioner efter operationen.
För att tillföra nödvändig näring.

PISA
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S526Q04

Fråga 4: STORA OPERATIONER

Antalet transplantationer

Organtransplantationer medför stora operationer och blir mer och mer vanliga. I diagrammet
nedan redovisas antalet transplantationer utförda på ett specifikt sjukhus under 2003.

60
50
40
30
20
10
0

49

9

Njure

Lever

2

2

Hjärta

Lungor

Transplanterade organ

Kan följande slutsatser dras av diagrammet ovan? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje
slutsats.
Kan man dra denna slutsats av diagrammet?

Ja eller Nej?

Om lungorna transplanteras måste även hjärtat transplanteras.

Ja / Nej

Njurarna är människokroppens viktigaste organ.

Ja / Nej

De flesta patienter som genomgår en transplantation har lidit av en
njursjukdom.

Ja / Nej

Somliga patienter genomgår mer än en organtransplantation.

Ja / Nej

PISA
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S526Q10N

Fråga 10N: STORA OPERATIONER
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)
b)
c)

PISA

Lära dig hur kirurgiska instrument
steriliseras.
Få veta om de olika typerna av
narkosmedel som används.
Förstå hur en patients medvetandenivå
kontrolleras under operationen.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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