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Arbeta med dessa frågor för att repetera biokemin. Provet på avsnittet kommer
enbart att ha med dessa frågor.

Biomolekyler

1. Det finns många olika sockerarter. Hur är de uppbyggda i allmänhet, och
hur skiljer de sig åt?

2. Vilka typer av polysackarider finns det?

3. Vilka polysackarider finns i din kropp?

4. Vad används de olika polysackariderna i din kropp till?

5. Förklara skillnaden mellan cellulosa och amylos.

6. Vilka delar har en aminosyra?

7. Hur många aminosyror finns det? Motivera ditt svar!

8. Sidokedjorna på aminosyror get olika egenskaper. Vilka huvudgrupper kan
man dela in dem i baserat på dessa? Varför är det viktigt?

9. Hur sitter aminosyrorna ihop?

10. Vilka fyra strukturnivåer har ett protein? Vilka typer av bindningar är invol-
verade?

11. Man kan dela in proteiner efter deras funktion. Vilka funktioner kan ett
protein ha?

12. Vad är en fettsyra?

13. Vilka delar har en triglycerid? Vilka bindningar är inblandade?



14. Vilka typer av lipider finns det? Var andvänds de? På vilket sätt är de anpas-
sade för sina funktioner?

15. Man kan dela in cellandningen i tre steg. Vilka?

16. Vad händer i de tre stegen i fråga 15?

17. Hur mycket energi ger en glukosmolekyl? Ger de olika stegen i fråga 15
olika mängd energi?

18. Vad händer med energimetabolismen om det finns brist på syre?

19. Förutom kolhydrater kan vi även få ut energi av bland annat triglycerider
och proteiner. Hur går detta till?

20. Vad är ett enzym (vad består det av, vilken (typ av) funktion har det?

21. Hur katalyserar enzymer kemiska reaktioner?

22. Vi kan få vår energi från olika molekyler. Förklara hur detta går till för de
som inte är polysackarider, och jämför de olika vägarna. Varför lagrar olika
organismer energi på olika sätt (jämför!)?
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