
Broad course

Old exams stuck on details

Now more thinking and analysis



Exam on the theory 3hp
Hemtenta Biologisk mångfald 1MB203
Open: 12 /3 kl. 8:00
Close: 13 /3 kl. 17:00

6 questions of 6 points each. Corrected according to:
2 p correct use of facts and terms
4 p relevant and extensive explanations
6 p relevant and extensive discussion

Minimum 2 p/question to pass the course (given at least 50% of total p), 
REST on questions with <2p. Maximum grade 3 if any REST.

Course grades:
50% of total: 3
70% of total : 4
90% of total : 5

Response should be max 1 page (ca 500 words) / question. Short is good.



Info for home exam

Write your own response
Use course literature, lectures, other sources to answer the questions
You do not need to report sources.
You can discuss with each other but have to write your own response.
The exam is submitted through Urkund to check for plagiarism.

Suggestion of the year: Double check the questions to make sure that you are responding
to the it

Exams are submitted anonymous



Tentaresultat (+ skrivuppgift för ev höjning)

Betyg BetygAntal Antal



Exempel på en fråga
På folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa följande: ”Antibiotika är 
läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. 
Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. 
Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.” 
Resistens kan utvecklas när bakterier exponeras för antibiotika vid tex behandling 
av infektionssjukdomar hos människor och djur men många resistensgener kommer 
inte ursprungligen från våra sjukdomsframkallande bakterier utan från bakterier 
som hittas i jord och vattenmiljöer. Beskriv hur vår användning av antibiotika har 
kunnat påverka bakterier i miljön och varför det lett till mobilisering av 
resistensgener från naturen. Beskriv mekanismer för hur antibiotikaresistens 
uppkommer och sprids hos sjukdomsorsakande bakterier och diskutera den 
praktiska betydelsen av denna utveckling.



Exempel svarsmall

• Antibiotika produceras som en del av mikroorganismers interaktioner i 
mark och vatten. När antibiotika sprids i naturen gynnas resistenta 
bakterier. 
• Användning av antibiotika (hälsa och jordbruk) och spridningsvägar tex 

avlopp och gödsel
• MSC=Minimum selective concentration
• Resistens sprids genom horisontell genöverförings tre vägar: 

transformation, transduktion eller konjugation
• Ex på hur resistens fungerar: membranpumpar, enzymer som inaktiverar 

antibiotikan, förändring i membranstrukturer som leder till minskat upptag
• Praktiska betydelser av ökade resistens är tex problem att bota sjukdomar, 

förändrad djurhållning med ökad hygien och utrymme


