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Bäste läsare,

Det har nu gått några veckor av höstterminen. Nya klasser och kurser 
har kommit igång. Vi på Nationellt resurscentrum för biologi och 
bioteknik hoppas att du i det nya numret av Bi-lagan finner inspira-
tion och intressant läsning. 

Även detta nummer skickas ut direkt till alla skolor. Nu kan du 
också prenumerera på ett eget pappersexemplar genom att gå in på 
hemsidan www.bioresurs.uu.se och fylla i formuläret under prenu-
merera på Bi-lagan. 

Sedan förra numret kom ut har vi haft invigning av Nationellt re-
surscentrum för biologi och bioteknik. Rektor för Uppsala universitet 
invigningstalade och därefter berättade och underhöll etolog Sverre 
Sjölander om likheter mellan människors och andra djurarters bete-
enden. Bland besökarna fanns lärare, studenter och andra intresse-
rade som efter själva invigningsceremonin fick ta del av en idéutställ-
ning kring biologiundervisning samt njuta av en fräsch buffé. Tack till 
alla som kom till invigningen och bidrog till en festlig eftermiddag!

Allt fler lärare såväl från förskola som från grundskola, gymna-
sium och vuxenutbildning hör av sig till resurscentrum med olika 
funderingar och frågor. Vi tar till oss förslag på vad ni läsare tycker 
är viktigt att vi arbetar med och vi försöker omgående besvara era 
frågor.

Resurscentrum erbjuder fr.om. i höst fortbildningsdagar och kur-
ser med olika tema. Läs mer på sista sidan och på vår hemsida.

I detta nummer av Bi-lagan är målsättningen, precis som i det 
förra, att såväl du som jobbar i grundskola som på gymnasium eller 
inom vuxenutbildning ska hitta intressant läsning. Vill du ha kom-
pletterande information kring något ur innehållet får du gärna kon-
takta oss. 

Trevlig fortsättning på terminen!
Christina Polgren, föreståndare 
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Pseudovetenskapens frestelser

Samhället vimlar av pseudovetenskapliga på-
ståenden, det vill säga utsagor som framförs så 
att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt 
grundade fast de inte är det. Välbekanta pseu-
dovetenskapliga företeelser är astrologi och 
slagrutor, men även alternativmedicin och new 
age inkluderar många tydliga exempel som ho-
meopati och healing. Pseudovetenskapen är 
inte ofarlig. Den kan leda till att människor 
får felaktiga råd, verkningslösa sjukdomsbe-
handlingar och att de blir lurade på pengar. I 
ett längre perspektiv kan pseudovetenskapen 
försämra människors förmåga till kritiskt ifrå-
gasättande och logiska resonemang.

Vetenskap
Det är viktigt att först klargöra vad de veten-
skapliga metoderna innebär. Viktiga ingredien-
ser i vetenskapligt kunskapssökande är objekti-
vitet, generalitet och enkelhet. Objektiviteten 
och generaliteten innebär att kunskaperna inte 
ska bero på den enskilde individen utan ska 
kunna kontrolleras av i princip vem som helst 
och vara allmängiltiga. Enkelheten innebär att 
man ständigt söker den enklaste förklaringen 
som är förenlig med alla kända fakta enligt den 
s.k. Ockhams rakkniv. 

Det är viktigt att betona att allt i tillvaron 
inte kan förklaras vetenskapligt. Subjektiva 
upplevelser av konst och musik kan inte be-
skrivas med vetenskapliga termer, men de fi nns 
givetvis ändå. När de vetenskapliga metoderna 
går att använda har de dock visat sig överlägsna 
andra vägar till kunskap som meditation, konst 
eller religion.

En vanlig missuppfattning är att vetenska-

pen vill bevisa saker och ting. Men det är ofta svårt 
att bevisa något för all framtid liksom det är svårt att 
bevisa att något inte existerar. Vetenskapen strävar 
därför efter att ge så rimliga och korrekta beskriv-
ningar som möjligt av verkligheten. Vetenskapen 
kritiseras ibland för att med ett reduktionistiskt 
synsätt förklara komplexa processer som en enkel 
och förutsägbar summa av de ingående delarna 
(molekyler, atomer, kvarkar). Men helheten kan 
givetvis vara mer komplex än en enkel summa; ex-
empelvis kan en grupp nervceller som samarbetar 
klara av betydligt mer komplicerade processer än 
många enskilda nervceller. Dock krävs att helheten 
ska vara förenlig med egenskaperna hos de ingå-
ende delarna.

Pseudovetenskap
Pseudovetenskap använder vetenskapens språk för 
att ge sken av ett solitt och välstuderat faktaun-
derlag. Ibland görs detta medvetet men ibland av 
okunnighet om vad som krävs av en vetenskaplig 
undersökning. Det kan vara svårt för en icke-expert 
att avgöra om argumenten är vetenskapliga eller 
pseudovetenskapliga men vem som helst kan lära 
sig att identifi era de typiska kännetecknen på pseu-
dovetenskap.

Ett vanligt sådant kriterium är auktoritetstro 
vilken förhindrar kritiskt ifrågasättande och för-
ändring av läran i ljuset av ny kunskap. Exempel 
på detta är homeopati, antroposofi  och sciento-
logi vilkas grundare fortfarande hyllas av läror-
nas anhängare. Tre andra typiska kännetecken är 
att man förlitar sig på experiment som inte kan 
upprepas, handplockar experiment som stämmer 
med de egna åsikterna och att man bortser från 
motsägande data. Alternativmedicinen vimlar av 

Hur arbetar vi med naturvetenskap i skolan?
I många sammanhang träffar vi på sådant som ytligt sett tycks handla om naturvetenskap, men vid 
närmare betraktande märker vi att vetenskapliga ord används utan täckning och grund. I spalten till 
höger på nästa sida fi nns exempel på detta där bl.a. texter med medicinsk anknytning och ord som 
positiv och negativ energi, transformation och strålning fi nns med. Ordet energi används ibland i  
sammanhang som defi nitivt inte har med fysikens energibegrepp att göra.  

Att klargöra begrepp och lära sig förstå ordens betydelse är viktiga inslag i naturvetenskaplig 
undervisning. Träna på att tänka stegvis och logiskt. Sök rationella förklaringar. Det är viktigt att 
börja tidigt i skolan med naturvetenskap. Börja med att träna iakttagelseförmågan – studera ett litet 
kryp eller en blomma. Vilken värld av detaljer som öppnar sig! 

Hur kan vi i skolan ta upp frågor om ett vetenskapligt förhållningssätt? Hur får eleverna redskap 
att hantera sin omvärld och en strategi för att bedöma vad som är rimligt och orimligt? Hör gärna 
av dig till oss och ge exempel på hur du arbetar med dessa frågor i skolan. 

Läs och inspireras av artikeln ”Pseudovetenskapens frestelser” av Dan Larhammar, Uppsala 
universitet.  Britt-Marie Lidesten
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anekdotiska berättelser om enskilda personers 
vittnesbörd, d.v.s. deras privata upplevelser 
av sitt hälsotillstånd. Sällan framgår hur stor 
andel av de behandlade som förbättrats enligt 
något objektivt mått. Ofta saknas helt jämfö-
relsegrupp som fått placebo eller som är obe-
handlad. Ytterligare ett vanligt kriterium är att 
pseudovetenskapliga förespråkare inte vill låta 
testa sina påstådda förmågor under kontrolle-
rade förhållanden. Om ett test ändå har kun-
nat genomföras framträder ofta nästa typiska 
kännetecken på pseudovetenskap, nämligen 
undanflykter. 

Avskräckande exempel
Ett av de mest illustrativa exemplen på pseu-
dovetenskap är kreationismen som förnekar 
evolutionen och håller fast vid den bibliska 
skapelseberättelsen. Auktoritetstron är up-
penbar, likaså vinklingen av faktaunderlaget. 
De enstaka forskare som ifrågasätter evolutio-
nen brukar av kreationisterna framställas som 
auktoriteter, men de kommer nästan alltid från 
andra forskningsgrenar än biologi och deras 
slutsatser beror på missuppfattningar. 

Ett annat tydligt exempel är astrologi. Trots 
omfattande studier finns inga samband  mellan 
zodiakens stjärnbilder och personliga livsöden. 
Astrologi är en pseudovetenskap som liksom 
skapelsetro har ett tydligt samband med låg 
utbildningsnivå. Andelen som tror på astrologi 
har i undersökningar visat sig vara ca 20%.

Slagrutan och vinkelpinnarna som påstås re-
gistrera så kallad jordstrålning är en annan myt 
som envist lever kvar trots att välgjorda under-
sökningar har visat att varje rutgängare har sin 
egen uppfattning om var jordstrålningslinjerna 
går vilket tyder på att de inte existerar annat än 
som personliga förväntningar. Under kontrol-
lerade omständigheter kan dock varken vat-
ten eller elektriska ledningar detekteras. Vissa 
rutgängare har till och med påstått sig kunna 
diagnostisera cancer eller lokalisera människor 
som begravts under laviner men inget av detta 
har kunnat bevisas.

Homeopatins två grundprinciper är att ”lika 
botar lika” (en substans som ger vissa symptom 
kan användas för att bota sjukdomar med detta 
symptom) och att ett medel blir kraftfullare ju 
mer det späds ut, även om inte en enda mo-
lekyl återstår. Dessa föreställningar är helt ab-
surda i dagens kunskapsläge. Inte nog med det, 
de hotar att underminera människors förståelse 
för hur normala läkemedel fungerar.

Den pseudovetenskap som kanske fascine-
rar flest personer är parapsykologi som tanke-

överföring, prekognition och telekinesi. Men 
de effekter som påstås ha uppmätts i vissa 
studier är så blygsamma att det inte finns skäl 
att överge det synnerligen väl underbyggda 
konceptet att människans medvetande är 
oskiljaktigt från hjärnans funktioner.

Vetenskapliga studier
Noggranna tester av pseudovetenskap kan 
vara svåra att finna i litteraturen. Ofta beror 
det på att de pseudovetenskapliga lärorna har 
så uppenbara brister att inga vetenskapliga 
tester ens är nödvändiga. Icke desto mindre 
har många studier gjorts av exempelvis 
astrologi, homeopati och parapsykologi (se 
länksamlingen nedan). Inga övertygande 
argument finns för att någon av dessa idéer 
har saklig grund. De upplevda effekterna kan 
förklaras av oförmåga att eliminera personliga 
förväntningar samt på bristande statistisk ana-
lys av resultaten. Det är viktigt att betona att 
den som lägger fram en ny teori som går emot 
rådande kunskapsläge har bevisbördan. Den 
som i ett vetenskapligt test kan bevisa något 
som idag betraktas som paranormalt kan göra 
anspråk på en belöning på en miljon dollar. 

Men blir inte livet tråkigt om vi inte tillå-
ter oss en dimension av mystik? Kanske finns 
det några som tycker så. Men verkligheten 
är fascinerande, komplicerad och vacker nog 
som den är utan mystik. Vi upptäcker ideli-
gen nya fenomen och företeelser, även om de 
inte kräver att universums kända lagar måste 
ändras. Det kan innebära en viss ansträngning 
att ta del av vetenskapen - men det är ofta 
mödan värt.

Litteraturtips

Olav Hammer: ”Osunt förnuft. En bok om intuitivt och 

kritiskt tänkande”. Wahlström & Widstrand, 2002.

Sven Ove Hansson: ”Vetenskap och ovetenskap”. 

Tiden,1995.

Länktips

www.skepdic.com

www.ncahf.org

www.quackwatch.org

www.folkvett.nu

www.bmc.uu.se/~danl/links.html

One million dollar paranormal challenge: 

www.randi.org/research/index.html

Dan Larhammar
Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid 
Institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet där han 
forskar och undervisar om hjärnan, läkemedel och evolutionen. 
Han är ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildning 
som arbetar för att upplysa om vetenskapens metoder och 
resultat och att bemöta pseudovetenskap.

Exempel på 
”ovetenskapliga” 
texter att diskutera  
i klassrummet:

”Bärnsten – en varm, solig 
och vis energi som stimule-
rar kroppens självläkning 
genom transformation av 
negativ energi till positiv.”

”Ametisten – en sten med 
starka och renande vibra-
tioner.”

”Bergkristallen kan trans- 
formera, förstärka, foku-
sera och balansera energi. 
Kristallen har strålnings-
egenskaper. Lägg den i 
en vattenkaraff och drick 
varje dag av vattnet så mår 
du genast bättre.”

“…elixir av ädelsten, mine-
ral och metaller som lagts 
i destillerat vatten i en 
solbelyst kopparpyramid. 
Vattnet har sedan homeo-
patiskt potentierats, och 
även manipulerats med 
ljud och färgat ljus i en del 
fall...”

”Homeopatiska läkemedel 
framställs enligt en särskild 
process, potentiering. Ur-
sprungssubstanserna, som 
hämtas från växt-, mine-
ral- och djurriket, späds ut 
så mycket att de inte längre 
kan påvisas kemiskt. Detta 
medför att krafter av im-
materiell natur frigörs som 
förut varit latenta.”

”Currykorspunkter ger ner-
vösa problem, kramptill-
stånd och störningar i vege-
tativa nervsystemet.”
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Som lärare på Eggeby Gårds Fältskola kommer jag i 
kontakt med många olika barn varje dag. Skolan är en 
sorts naturskola som tar emot besök av barn från grund-
skolans alla stadier, som går i skola i stadsdelen Spånga-
Tensta i Stockholm. Den ligger naturskönt inrymd i en 
bondgård på Järvafältet. Besöken bekostas centralt av 
stadsdelen och varar i regel 1,5 timme. Skolan är öppen 
året runt och tar emot ca 5000 barn per år.

Spännande eller skrämmande?
Ett av målen för verksamheten är att ge barnen egna 
positiva möten och upplevelser av djur och natur bl.a. 
för att lägga grund för ett eget miljöengagemang i framti-
den. En stor del av de barn vi möter kommer från andra 
länder och går aldrig naturligt ut med familjen i skogen. 
Skogen upplevs ofta som skrämmande och farlig. Kanske 
kommer man från länder där det finns skäl att akta sig för 
farliga djur. Ofta får vi kommentarer som ”Det här är det 
vackraste jag sett i hela mitt liv” eller ”Är det på riktigt?”. 
En del barn har till och med blivit rädda och trott att de 
ska straffas för något de gjort, eftersom vi tar med dem 
till skogen.

För att uppleva naturen som någonting positivt är det 
viktigt att inte vara rädd. Något som enligt min erfaren-
het är gemensamt för många barn i de lägre åldrarna är 
att de upplever alla småkryp som läskiga eller äckliga. 
Något som man gärna trampar på och dödar eller skriker 
högt när man ser. För att komma runt det brukar jag bl.a. 
använda mina älsklingsdjur - gråsuggorna.

Älsklingsdjuret
När jag berättat en stund om alla våra uppstoppade djur 
på fältskolan brukar jag fråga om de vet vilket djur som är 
mitt älsklingsdjur. När barnen gissat en stund öppnar jag 
handen och går runt och visar en liten gråsugga. Barnen 
ser förvånade ut och ibland händer det att en del barn 
skriker högt, men när jag förklarat att de varken kan bitas 
eller stickas vill snart några barn hålla gråsuggan. Så små-

ningom vill fler och fler hålla den och märker att det inte 
känns alls när den kryper omkring i handen. Snart har så 
gott som hela klassen hållit i den lilla gråsuggan. Den är ju 
ganska hård och klarar fint att flyttas från hand till hand. 
Har man klotgråsuggor, rullar de ihop sig till små bollar 
precis som igelkottar, när de blir rädda.

Sen brukar vi prata om namnet – gråsugga. Som en 
grå liten gris som äter sånt som människorna inte vill 
äta. Precis som riktiga grisar. En del barn brukar ha sett 
gråsuggor bland löv och vi pratar om hur de äter löv och 
bajsar ut jord som blir mat till växterna. Kanske passar 
vi även på och pratar om andra nedbrytare, som maskar, 
tusenfotingar och bakterier. Hur skulle det se ut på mar-
ken på våren om ingen åt upp alla löven som faller på 
hösten?

Iaktta och studera
Nu är det dags att hämta fler gråsuggor som vi förvarat 
i kylskåpet. De ligger i små petriskålar med lite fuktigt 
hushållspapper, för att de ska hålla sig lugna när barnen 
studerar och ritar av dem. De mindre barnen använder 
lupp och de litet större tittar i stereomikroskop. Se till 
att de inte tittar för länge. Då kan gråsuggorna bli för 
torra av lampvärmen och dö. När barnen ritat färdigt får 
de fundera på vilka andra djur gråsuggorna liknar. Snart 
kommer någon på att de liknar kräftstjärtar och vi kan 
konstatera att de är kräftdjur. Hur andas gråsuggorna då? 
Jo, precis som kräftdjur med gälar, som sitter på ett av de 
sju benparen. De har ju också släktingar som lever helt i 
vatten – vattengråsuggorna. 

Ut och leta!
Nästa fråga handlar om var 
vi kan hitta gråsuggor. Nu 
förstår barnen varför de finns 
på fuktiga ställen under stenar 
och brädor. Det är viktigt att 
gälarna inte torkar.

Gråsuggan - ett älsklingsdjur? 
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Så är det dags att dela in barnen i grupper, som får en 
hink med insamlingsburkar, linsburkar, luppar, smådjurs-
sugar, (pincetter) och ett stort skynke. De uppmanas att 
samla in det översta jordlagret med löv från fuktiga stäl-
len under buskar i hinken och hälla ut det på skynkena. 
Sen gäller det att hjälpas åt och vara snabba med att 
samla in de djur som snart börjar krypa runt på skynket 
– jordlöpare, enkelfotingar, skalbaggar, dubbelfotingar, 
snäckor och gråsuggor m.fl. Efter gemensam genomgång, 
kring en bestämningsduk i plast, släpps djuren åter ut där 
vi hittade dem och barnen har förhoppningsvis blivit av 
med sin rädsla för småkryp och fått nyväckt nyfikenhet. 
Med de lite större barnen kan även de andra djuren ritas 
av och man kan med hjälp av bestämningsböcker ta reda 
på hur de lever.

Testa nedbrytning med 
en skräpbräda
Man kan även göra en skräpbräda där 
man spikar fast en massa skräp som bar-
nen hittat i närområdet och gräva ned 
den med skräpsidan nedåt straxt under 
markytan. Efter några månader grävs 
brädan upp och man diskuterar vad som 
hänt med skräpet. På vilket sätt har ned-
brytarna, exempelvis gråsuggorna varit 
inblandade?

Vad gillar gråsuggor?
Ett kul etologiskt/ekologiskt försök med 
gråsuggor går till så att man har en platt 
folieform med socker i ena ändan och 
fuktig jord i den andra. Eleverna får gissa 
vad gråsuggorna föredrar. Därefter släp-
per man ned en gråsugga mellan de båda 
högarna och ser vad den väljer. Sen kan 
man ha en givande diskussion om varför 
gråsuggan väljer den fuktiga jorden. Var 
finns de, hur andas de o.s.v. Elever-
na kan sedan hitta på fler valsitua-
tioner för gråsuggorna, som följs av 
fler experiment i samma stil.

Egen minikompost
Vi brukar även ibland göra en 
minikompost av en tom mjölk-
förpackning som fylls med jord 
och några gråsuggor eller maskar. 
Mjölkförpackningens överdel klipps 
upp i hörnen och viks ned som ett 
lock så att jorden håller sig fuktig. 
Vill man kan man klippa ett föns-
ter i förpackningens framsida som 
täcks med plast så att man får ett 

fönster att kika in på djuren genom. Använder man röd 
plast blir djuren inte störda alls, eftersom de inte kan se 
igenom den. Mata djuren med blöta tunna löv och växt-
delar i små bitar och blanda ned kompostmaterialet väl. 
Håll jorden fuktig med en blomspruta. Man kan även låta 
olika barn ha olika djur eller inga djur alls i sina mjölkför-
packningar och jämföra resultatet. 

Gråsuggor i klassrummet
Våra gråsuggor förvarar vi i klassrummet året runt i ett 
litet plastterrarium med plastnätlock. I bottnen har vi 
litet jord och fuktiga tunna löv från exempelvis lönn 
och några halvruttna träbitar. Ibland hittar vi små mil-
limeterstora ungar på honornas undersida. De kläcks ur 

ägg som förvarats i behållare på honans 
ben. Ungarna växer och lämnar efter sig 
vita hudskelett allteftersom de växer. 
Det tar två år för dem att bli fullvuxna. 
Vi håller jorden fuktig genom att spraya 
med en duschflaska varje dag. Det går 
även att ha enbart fuktigt hushållspap-
per i terrariet som både håller fukten 
och fungerar som mat. Vintertid får våra 
gråsuggor ofta kalasa på hushållspapper 
istället för på lönnlöv tills snön försvin-
ner. På sommaren släpper vi ut dem på 
sommarlov för att sen fånga in nya grå-
suggor på hösten. Har du en kompost i 
närheten är de lätta att hitta. 

Var i Sverige finns 
gråsuggor?
Är det förresten sant som någon sa att 
det inte finns gråsuggor längst upp i 
norra Sverige? Var går i så fall nordgrän-
sen? Enligt faktaböckerna ska en del av 
de 30 svenska arterna även finnas där. 
Hör gärna av er till: 

Susanne Fabricius
susanne.fabricius@telia.com

Lärare på Eggeby Gårds Fältskola

Tips!
En lagom fuktig kompost brukar 
innehålla massor av gråsuggor. 
Lättaste sättet att fånga dem är att 
använda t.ex. ett papperstråg av 
den sort som charkprodukter brukar 
ligga i, en äggkartong eller annan 
porös kartongbit och placera upp 
och ned ovanpå komposten. Efter 
ett tag brukar det finnas ett stort 
antal gråsuggor under kartongen.

Skräpbräda med bl.a. bananskal,
cigarrettpaket, äpple och kapsyl.

Minikompost med gråsuggor

FOTO: SUSANNE FABRICIUS

FOTO: SUSANNE FABRICIUS
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Den  25 april 1953 publicerade Francis Crick och 
James Watson en beskrivning av DNA-molekylens 
byggnad som 1962 belönades med Nobelpriset i 
fysiologi eller medicin. Denna enda sida som publi-
cerades i tidskriften Nature fick enorm betydelse för 
den fortsatta forskningen inom molekylärbiologin. 

50 år senare har människans hela genom kartlagts 
inom ramen för HUGO-projektet. När detta projek-
tet startade var det många som protesterade, både för 
att arbetet var så enormt omfattande att man tvivlade 
på möjligheten att kunna genomföra det, men också 
för att det upplevdes som skrämmande att beskriva 
livets kod. 

Bioinformatik
Kartläggningen av människans genom gick betydligt 
snabbare än väntat, mycket tack vare att ett nytt 
forskningsfält, bioinformatik, växte fram. Stora mäng-
der biologiska/kemiska data kan nu hanteras med me-
toder utvecklade inom matematik och datavetenskap. 
DNA- och proteindatabaser byggs upp och program 
för att hantera de stora informationsmängderna ut-
vecklas. Bioinformatik är en snabbt växande gren på 
det vetenskapliga ”biologiträdet”.  

Den genetiska koden
Många proteiner har en likartad struktur och funk-
tion hos olika organismer, vilket innebär att DNA-
sekvenserna också överensstämmer i stor utsträck-
ning. Detta visar på molekylär nivå att organismerna 
har ett gemensamt ursprung. Arvsanlagen byggs upp 
av fyra nukleotider som förkortas A, T, C och G. Det 
är ordningen av nukleotiderna som avgör om det t.ex. 
bildas en myra eller en människa. 

I en könscell hos människan finns sammanlagt ca 
3 miljarder nukleotider. Det finns endast mycket små 
genetiska skillnader mellan nu levande människor, 
men variationer av enstaka nukleotider kan i vissa 
fall innebära skillnaden mellan hälsa och sjukdom. 
Även om sekvensen av nukleotider i det mänskliga 
genomet har kartlagts, innebär inte detta att man vet 
var alla gener finns och hur de fungerar. Genom att 
använda DNA- och proteindatabaser kan man söka 
efter likartade nukleotid- och aminosyrasekvenser för 
att göra jämförelser mellan olika arter. Kanske finns 
redan beskrivningar av vilken funktion ett visst prote-
in eller gen har hos en organism. Denna kunskap kan 
sedan utnyttjas vid arbete med andra organismer. 

DNA visar släktskap
DNA förändras efterhand genom att nukleotider byts ut, 
försvinner eller tillkommer. Genom att studera motsva-
rande DNA-sekvenser från olika organismer och jämföra 
likheter och olikheter kan man ta reda på släktskap och 
därigenom förstå hur organismerna har utvecklats. 

DNA-sekvenser som är livsnödvändiga ändras mycket 
lite med tiden, medan andra sekvenser förändras snab-
bare. Det gäller därför att välja DNA-sekvenser som har 
en lämplig förändringstakt för det evolutionära skeende 
man vill undersöka. 

Vårt ursprung spåras 
Har du tänkt på att du är en länk i en kedja av gene-
rationer som sträcker sig längre tillbaka än det går att 
föreställa sig? I dag kan vi följa spåren tillbaka på kvin-
nosidan genom att studera DNA-materialet i cellernas 
mitokondrier.  Mitokondrierna är små kroppar i cellerna 
som är nödvändiga för att cellen ska kunna utvinna energi 
ur maten vi äter. De ärvs i rakt nedstigande led på kvin-
nosidan eftersom spermierna inte överför mitokondrier 
vid befruktningen. 

Man kan beräkna hur snabbt förändringarna sker i mi-
tokondriernas DNA och upprätta en tidsskala. Genom att 
studera de genetiska skillnaderna i mitokondrie-DNA hos 
människor kan man konstruera ett släktträd där grenarna 
har sitt ursprung i en punkt (roten till trädet) som inföll 
för ca hundrafemtiotusen år sedan. Detta betyder att alla 
nu levande människor är mer närbesläktade än man tidi-
gare trodde och att vi alla har ett ursprung i Afrika. 

Bryan Sykes, professor i Human Genetics vid 
University of Oxford, beskriver i boken Evas sju dött-
rar hur man kan dela in den ursprungliga befolkningen 
i Europa i sju grupper med var sin anmoder beroende 
på i likheter i mitokondrie-DNA. Med utgångspunkt i 
detta finns det t.o.m. ett företag som specialiserat sig på 
genetiska anlyser som fastställer till vilken grupp en viss 
person hör. Visst är det faschinerande att fundera över 
vilken av de sju kvinnorna som var din anmoder! På mot-
svarande sätt kan man följa nedärvningen på manssidan 
genom att studera Y-kromosomen. Bryan Sykes kommer 
i höst ut med en ny populärvetenskaplig bok som handlar 
om Y-kromosomen (Adam’s Curse).
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Bioinformatik i skolan
Det finns databaser som är fritt tillgängliga och innehål-
ler nukleotid- och aminosyrasekvenser från ett stort antal 
organismer. Den största DNA-databasen är GenBank 
medan SwissProt är störst när det gäller proteiner. Det 
finns också gratisprogram på Internet för att arbeta med 
de omfattande datamängderna.  

Detta fantastiska material kan fritt utnyttjas i skolan! 
Det som behövs är datorer med god kapacitet, en snabb 
Internetuppkoppling och en hjälp för lärare och elever 
att komma igång. Övningar med anknytning till bioin-
formatik kommer efterhand att läggas ut på resurscen-
trums hemsida. De handlar t.ex. om hur man använder 
DNA- och proteindatabaser, samt om hur man använder 
nukleotid- eller aminosyrasekvenser för att utifrån dessa 
bygga stamträd. Ett bra hjälpmedel är webbsidan Biology 
Workbench, en plattform som underlättar arbetet att 
hämta data från databaser och sedan hantera materialet 
med hjälp av olika dataprogram. Biology Workbench har 
utvecklats på San Diego Supercomputer Center (SDSC), 
som är ett nationellt laboratorium för data- och ingenjörs-
vetenskap  vid University of California San Diego, för att 
användas i skolan. 

Med utgångspunkt i de molekylära databaserna kan 
spännande evolutionära frågeställningar ställas och ut-
vecklingen av de levande organismerna studeras på mo-
lekylnivå. Elever i skolan kan på detta sätt arbeta som 
”molekylärbiologiska forskare” med samma material som 
används av professionella forskare. 

Att bygga ett släktträd
Så här ser arbetsgången ut för att bygga ett släktträd med 
utgångspunkt i nukleotid- eller aminosyrasekvenser:

1. Sekvenser hämtas från DNA- eller proteindatabaser. 

Det gäller att välja en sekvens som är gemensam för de 
organismer man vill studera och dessutom har en föränd-

ringstakt som lämpar sig för det evolutionära skeende 
man vill studera. Genom att jämföra motsvarande prote-
insekvenser från olika organismer kan man följa evolutio-
nen tillbaka till ett gemensamt ursprung för 1 miljard år 
sedan och ibland t.o.m. ännu längre tillbaka i tiden. Med 
DNA-sekvenser kommer man inte lika långt i utvecklings-
historien.

2. Alignment 
Nukleotid- eller aminosyrasekvenser från flera organismer 
läggs parallellt med hjälp av ett dataprogram så att den 
bästa överensstämmelsen uppnås. I figuren ovan visas det-
ta för en liten del av proteinet myoglobin som hämtas från 
några olika djurarter. De regioner av aminosyrasekven-
serna som överensstämmer helt mellan de olika arterna 
markeras med blå färg. Denna procedur kallas alignment.  

3. Stamträd
Med utgångspunkt i detta konstrueras sedan ett släktträd 
med hjälp av ett dataprogram med målsättningen att det 
ska krävas ett så litet antal förändringar av nukleotider eller 
aminosyror som möjligt för att förklara de data man har.

Vid den traditionella metoden att konstruera släktträd 
utgår man från synliga skillnader i organismernas bygg-
nad. Med bioinformatik har man nu fått ett hjälpmedel 
där  släktskap mellan helt skilda organismer som t.ex. jäst, 
bananflugor och människor kan beskrivas med utgångs-
punkt i molekylärbiologi. 

Webbsidor 
• Orginalartikel av Watson och Crick i Nature 1953
http://www.nature.com/genomics/human/watson-crick

• National Center for Biotechnology Information (NCBI) där den största 
nukleotiddatabasen GenBank finns.
http://www.ncbi.nih.gov/

• Proteindatabasen SwissProt
http://us.expasy.org/sprot/

• Biology Workbench
http://workbench.sdsc.edu/

Britt-Marie Lidesten

Människa DLKKHGATVLTALGGILKKKGHHEAEIKPLAQSHATKHK
Chimpans DLKKHGATVLTALGGILKKKGHHEAEIKPLAQSHATKHK
Gorilla  DLKKHGATVLTALGGILKKKGHHEAEIKPLAQSHATKHK
Gris  DLKKHGNTVLTALGGILKKKGHHEAELTPLAQSHATKHK
Val  DLKKHGNTVLTALGGILKKKGHHEAELKPLAQSHATKHK
Pingvin DMKKHGVTVLT -LGQILKKKGHHEAELKPLSQTHATKHK
Alligator  KMKQHGNTVFTALGNILKQKGNHAEVLKPLAKSHALEHK
Haj  DLRKHGVTVLRALGNILKQKGKHSTNVKELADTH I NKHK
Tonfisk  AISAHGATVLKKLGELLKAKGSHAAILKPLANSHATKHK

Figuren ovan visar en liten del av aminosyrasekvenserna från myoglobin 
hämtade från nio olika djurarter. Sekvenserna placeras parallellt med 
hjälp av ett dataprogram så att den bästa möjliga överensstämmelsen 
uppnås. Avsnitt som överensstämmer helt mellan de olika arterna marke-
ras i figuren med blå färg.

Figuren till vänster visar den genetiska likheten mellan nio olika organismer 
vid jämförelse mellan aminosyrasekvenser från myoglobin. Avstånden mel-
lan grenarna i släktträdet visar hur mycket arterna skiljer sig åt genetiskt. 
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För att göra ekologiundervisningen i 
klassrummet mer levande kan man stu-
dera bladlöss. Avsnittet tar tre till fyra 
lektioner. Tiden kan tyckas lång men 
man får in de biologiska begrepp som 
behövs för att diskutera ekologi på ett 
relevant sätt. Begreppen bifogas i slutet 
av artikeln.

Varje pass avslutas med att eleven har nya frågor att 
fundera på och lösa till nästa pass. Svar på frågorna fin-
ner man bl.a. i den litteratur och de länkar som bifogas. 
Avsluta gärna temat med att eleverna gör en näringsväv 
av organismerna kring bladlusen. Lektionsuppläggen kan 
se ut på följande vis. 

Material
Innan lektionen/laborationen har läraren samlat in växter 
med bladlöss. (Tag med en glasburk att sätta bladlusplan-
torna i direkt vid plockningen, så att växtens saftspänning 
påverkas så lite som möjligt) 

Eleverna bör vara utrustade med var sin stereolupp 
(ett förstoringsglas går ganska bra). Varje elev får varsitt 
blad/växtdel med bladlöss. Några hela ”bladlusplantor” 
står orörda kvar framme i klassrummet som demonstra-
tion. Har luppen inbyggd belysning bör endast påfallande 
ljus användas (annars torkar bladlössen). 

Studera och fundera
Introduktionslektionen kan genomföras på följande sätt. 
Elevernas uppgift blir att rita av bladlusen så noga som 
möjligt. Bladlusen ska på teckningen vara stor (minst 6 
cm lång). Rita gärna från olika håll. Under den tid det 
tar att teckna ska eleven fundera och diskutera följande 
frågeställningar med bänkgrannen. 
• Hur har bladlössen kommit till växten?
• Var på växten sitter de? (Gå gärna fram och titta på 
demonstrationsplantorna)
• Vad gör de? 
• Hur förökar sig bladlöss?

• Varifrån kommer det ”kladd” som man finner i anslut-
ning till bladluskolonier?
• Vilka andra djur, eller djurrester, finner man på bladlu-
sangripna plantor? Vad gör dessa djur?
• Vilka vänner/fiender har bladlöss?
• Hur försvarar sig bladlöss mot fiender?

Mer frågor
Läraren sammanfattar klassens iakttagelser och vid dis-
kussionen av funderingsfrågorna uppkommer genast 
nya frågeställningar, som eleverna kan tänka över, och 
försöka finna svar på (genom egna naturstudier) till nästa 
bladluslektion. Exempel på sådana frågor är:
• Hur har de vinglösa lössen kommit till växten?
• Hur och när får bladlössen vingar?
• Varför sitter bladlössen samlade mot skottspetsarna och 
under bladen?
• Varför äter man? (Ledning: fett och kolhydrater ger 
energi och flygbränsle, proteiner behövs för att växa och 
lägga ägg).                                                                
• Varifrån får växten energi och proteiner?                                                                  
• Hur och när andas de ständigt ätande bladlössen?                                                                                         
 

Elevfrågorna kan sedan kompletteras med:
Kladdet (sockerdroppen) kallas honungsdagg.    
• Varför göra sig av med socker (energi) som alla andra 
organismer sparar på?    
• Man ser ofta att bladlusen vänder 
stjärten rakt upp, släpper ut socker-
droppen som sedan ramlar ner så lusen 
fastnar i den eller andra droppar som 
ligger på bladet. Hur klarar lössen av 
detta i naturen?
• Du känner säkert till att myror 
”mjölkar” bladlöss. Myrorna får socker, 
energi, av bladlusen och försvarar 
bladlusen mot fiender. Vad kallas 
detta samliv?  
• Hur kan myrorna veta hur det ska 
gå till?
Tips: Myror är sociala djur som måste 
känna igen sina stackmedlemmar. Läs på om Myrornas 
hälsningsprocedur och försök sedan ”översätta” detta till 
”mjölkningsbeteendet” av bladlöss.
• Lusen föder ungar, som ser ut som vuxna bladlöss, fast 
mindre. Dessa ungar kallas nymfer. Detta föröknings-
sätt kallas ofullständig förvandling. Vilka stadier ingår 
i ofullständig förvandling? Vad menas med fullständig 
förvandling?
• Bladlusens livscykel är mycket intressant. Den förökar 
sig bl.a. genom jungfrufödsel. På senhösten (oktober) 
inträffar dock en förändring. Då föds det vingförsedda 
honor och hanar. Vilka fördelar respektive nackdelar 
medför jungfrufödsel jämfört med parning? Varför sker 
parning/äggläggning hos bladlössen innan vintern?

Genomförda bladlusstudier ger många insikter i eko-

Bladlusen 
i undervisningen 
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systemets komplicerade byggnad och betydelsen av den 
biologiska mångfalden. Förhoppningsvis har kunskapen 
om bladlusens liv befäst och verklighetsförankrat de bio-
logiska begreppen hos eleverna. 

Biologiska begrepp som 
aktualiseras vid bladlusstudier 
 • En näringskedja, parasitism och predation.     
• Fotosyntes, cellandning/förbränning.
• Leddjur, insekt, insekters sinnesorgan och andning, 
feromoner, hudömsning, ofullständig och fullständig 
förvandling.
• Livscykler, partenogenes kontra parning.
• Producent, konsument, toppkonsument, kretslopp, nä-
ringskedja, näringspyramid och näringsväv.
• Symbios, mutualism, kommensalism, parasitism och 
predation.
• Individekologi, tolerensområden och stress, popula-
tionsekologi, S-kurva, nativitet, mortalitet, mättnadsnivå, 
populationsreglerande faktorer och migration.
• Strategier mot fiender.
• Spridning av växtsjukdomar, värdspecifika djur.
• Spridningsbiologi.
• Biologisk bekämpning av skadedjur.

Ord och talesätt 
Löss och bladlöss har påverkat oss människor i så stor ut-
sträckning att vi införlivat dem i vårt talspråk. Tyvärr är 
det svårt att finna talesätt som är positiva till lusen (utom 
möjligen det sista). Nedan följer några av de vanligaste. 

Nedlusat, lusaktig, väglus, luspudel, lusläsa, luspank, 
linslus,”som en lus på en tjärsticka”, ”Läsa lusen av”, ”det 
går så lusigt” och ”nedlusad med ex. pengar”.

Du som vill veta mer om bladlössens liv, kan studera littera-
tur och länklistan eller kontakta artikelförfattaren. 
 

Litteratur
Smådjur i skogen. Naturserien, Prisma, 1999. Lars-Hen-
rik Olsen och Ulf Svedberg.
Bra bilder,med text,  som visar bladlusens ekologi 

Myller.  SNF årsbok 1986.  Agneta Arnesson-Westerdahl 
och Roger Olsson. 
Mycket innehållsrik text och bra bilder.

Naturens Hemligheter. På upptäcktsfärd i de minsta dju-
rens värld. Forum. Mari Friend.
Utsökta färgillustrationer.

Liv och lus.  SNF. Sveriges natur 4/95. Maria Ålander

Teckningar från ”Nyttedyr, skadedyr og biodiversitet” producerat av Danmarks 
Strategiska Miljöforskningsprogram.  
http://www.smp.au.dk/smp_dk/undervis/nyttedyr.htm
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Nils Broberg
Blackebergsgymnasium, Stockholm

nilsbroberg@bredband.net

Länkar
Allmänt om bladlusen
www.smp.au.dk/smp_dk/undervis/billeder.htm

En utmärkt undervisningslänk om Biologisk mångfald, som 
bygger på bladlusens liv och leverne. Bladlusen sätts in i sitt 
ekologiska samband. Man kan bygga en stor del av ekologi-
undervisningen på denna webbsida. Språket är danska.

Biologisk bekämpning
www.predator.se/Vaxthus/Bladloss/Welcome.html

Bladlöss och deras naturliga fiender. Allmänt om blad-
lusen och biologisk bekämpning av den med parasitstek-
larna Aphidius colemani, Aphidius ervi, samt gallmyggan 
Aphidoletes aphidimyza. Länken är på svenska.

www.50917.dk/biologisk.htm

Länken är på danska.

www.schetelig.com/svenska/tuotteet/bladloss.html

www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/index.html

Här hittar du information om alla skadedjur från blad-
löss till råttor samt olika växtsjukdomar från Cornell 
University. Bra text och bra fotografier på bladlusskador, 
parasiter, predatorer och svampar som används för blad-
lusbekämpning. 

Fotografier på bladlus
www.myra.nu/insekter.html

Färgfotografier på bladlus

www.ulb.ac.be/sciences/biodic/EImHemip3.html

Bra svepelektronbilder på bladlus i svartvitt.

www.gardensafari.net/first/bugs.htm

Bra fotografier i färg på bladlöss och andra insekter.

http//zooexcurs.narod.ru/hemipteroidea/aphidinea.htm

Färgfotografier på bladlus. Rysk länk, men bilderna för-
står man.

Inköp av organismer för biologisk bekämpning av bladlus
www.bioplant.dk/Nyttedyrdk/indhold/Brugsanvisninger/

bladlussnyltehveps.htm

Bekämpning med hjälp av insekter

www.mst.dk/udgiv/NyViden/2001_2/07011007.htm

Svampe er et godt alternativ til kemisk bekæmpelse af 
bladlus

www.steelmark.fi/steel/text.asp?pageID=11

Biologisk skadedjursbekämpning i paprikaodlingar.
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Utmärkta resultat av 
svenskar i Minsk

Arrangemanget genomfördes i Dublin, Irland 6-13 april 
2003. Tävlingen var uppbyggd som en lagtävling där tre 
ungdomar tillsammans löste praktiska, laborativa uppgif-
ter, som integrerade biologi, fysik och kemi. I Sveriges lag 
deltog Amanda Irgum, Viktor Jonsson och Maria Öun. 
Temana för årets tävling var fotosyntes och proteiners 
egenskaper. Sveriges lag fick en bronsmedalj tillsammans 
med sex andra lag. På första plats kom lag från Storbritan-
nien och Nederländerna. (Se nedan angivna hemsida för 
fullständiga uppgifter om resultat.)

EUSO kommer att anordnas varje år i april. Nästa 
år står Nederländerna som värdland. Enligt den tidsplan 
som finns för tillfället kommer Sverige att arrangera täv-
lingen 2008. 

Den europeiska olympiaden kommer att föregås av en 
svensk uttagningstävling, som organiseras hösten innan 
tävlingen. Under hösten 2003 kommer en uttagnings-
tävling att ske inför 2004 års olympiad i Nederländerna. 
Uttagningstävlingen och olympiaden riktar sig till elever 
i år 9. Avsikten är att intresserade lärare kan anmäla 
sin klass eller någon/några elever, men också att elever 
själva kan anmäla sitt deltagande. Sista anmälningsda-
tum är 26 september. För mer information om den in-
ternationella tävlingen eller om hur du anmäler dig, din 
klass eller någon/några elever till uttagningstävlingen se 
www.bioresurs.uu.se under Länkar/Internationella och 
nationella tävlingar eller kontakta 

Cecilia Bergström
Skolverket

cecilia.bergstrom@skolverket.se

Den första europeiska naturveten-
skapliga olympiaden (EUSO) har 
gått av stapeln. 

Nummer tre av nättidningen kommer ut inom kort och 
innehåller:

Artiklar:
• Vad är stamceller?
• Grodprinsen – kunglighet eller hallucination?
• Functional Foods – utveckling av Functional Foods 
(mervärdesmat), som förbättrar tarmens funktioner.
Laborationer:
• Kloning av en växt – odling av St Paulia med hjälp av 
kallus.
• Pedagogiskt godis – hur man använder godis för att 
illustrera vetenskaplig metodik, statistiska metoder och 
forskningsfusk.

Många av de produkter som behövs för att genomföra NCBE:s 
laborationer kan beställas via Zoologiska institutionen, Göteborgs 
universitet. Beställning: ulla.svedin@zool.gu.se Tel. 031-7733673

Elisabeth Strömberg
redaktör, Göteborgs universitet

Bioscience-Explained
www.bioscience-explained.org

160 ungdomar från 41 länder, som deltog i den 14:e 
internationella Biologiolympiaden i Minsk, Vitryssland, 
hade en fantastisk vecka med krävande praktiska och 
teoretiska prov, men också intressanta utflykter och stora 
festligheter. 

Sverige deltog för 13:e gången och lyckades i hård 
konkurrens ta hem en silvermedalj och två bronsme-
daljer, vårt bästa resultat någonsin. De svenska delta-
garna gjorde alla en utmärkt insats och Carl Nettelblad, 
Uppsala fick en av totalt 33 silvermedaljer, Elin 
Holmblad, Helsingborg och Sarah Allen, Malmö fick 
var sin bronsmedalj av totalt 49 stycken, medan Jesper 
Jacobsson, Sundsvall belönades med deltagarmedalj. 

Fr. v. Jesper Jacobsson, Carl Nettelblad, Elin Holmblad, Sarah Allen

Några av silvermedajlörerna med Carl Nettelblad i mitten.

Värdlandet Vitryssland satsade stort på att göra ar-
rangemangen perfekta. Redan på flygplatsen välkomna-
des alla av flickor i folkdräkt som gav varje delegation 
bröd och salt enligt vitrysk tradition. 

Tävlingen öppnades av landets president som under-
strök biologins betydelse i dagens samhälle. Det praktiska 
provet handlade om allt från genetik och mikrobiologi 
till djur och växter. Det teoretiska provet testade många 
områden av biologin och var en riktig utmaning även för 
de asiatiska och östeuropeiska lag som haft veckolånga 
träningsläger inför tävlingen. En dagsutfärd till ett natur-
reservat med barrskog och skogstjärnar var en trevlig av-
koppling som säkert tedde sig mer exotisk för lagen från 
t.ex. Australien och Argentina än för svenskarna. En av 
kvällarna presenterades Vitrysslands äldsta historia i en 
fantastisk balettföreställning.

Sara, Jesper, Elin och Carl är mycket nöjda med sin 
resa, inte minst för alla kontakter de fått med ungdomar 
från hela världen. Att Sverige deltar i biologiolympiaden 
ger stimulans för duktiga gymnasieelever att engagera sig 
inom biologiområdet. 

Christina Broman, Britt-Marie Lidesten
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lättare att se. Detaljerade bilder kan successivt klickas 
fram och samtidigt kan man läsa korta, förklarande tex-
ter på engelska. Elever kan pröva sina kunskaper med 
enkla tester. 
b) http://heartlab.robarts.ca/dissect/dissection.html
Sidan innehåller bl.a foton från dissektion 
av grishjärta, samt relativt omfattande 
texter på engelska. 

3. Mikroskopbilder 
http://www-medlib.med.utah.edu/
WebPath/webpath.html#MENU
Sidan är mycket innehållsrik. Här finns bl.a. över 1900 
bilder från både den friska och den sjuka människokrop-
pen. Bilderna är av mycket hög kvalité. Klickar man på 
namnen på anatomiska delar som finns under bilderna  
dyker en pil  upp som visar var denna del finns.  

Virtuella dissektioner
Att lära sig hur olika djur är byggda och fungerar genom 
att dissekera är en viktig del av biologiundervisningen i 
både grundskola och gymnasium, men dissektioner ifrå-
gasätts ibland av elever som av olika skäl inte vill delta i 
det praktiska arbetet. Det har därför växt fram ett behov 
av att använda virtuella dissektioner som komplement till 
dissektioner av verkliga djur. 

1. Dissektion av råtta
En virtuell dissektion av råtta har utvecklats vid Zoolo-
giska institutionen på Göteborgs universitet i samarbete 
med GU Sciencepartner. Organsystemen hos en råtta vi-
sas med fotografier och i anslutning till dessa presenteras 
namn på kroppsdelar, samt förklarande text på svenska. 
Fotografierna är ibland lite små, men håller generellt god 
kvalité. Några animationer och mikroskopfoton finns 
dessutom. Information om inköp och kostnad finns på 
www.digidiss.com där också en demoversion kan beställas. 

2. Dissektion av gris
a) http://www.whitman.edu/biology/vpd/main.html
Sidan visar dissektion av en griskulting. Bildmaterialet 
utgörs av fotografier av god kvalité, kompletterade med 
tecknade strukturer för att intressanta detaljer ska bli 

På Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik fortsätter arbetet 
med regler och säkerhet vid arbete med biologiskt material. Detta sker 
på uppdrag av Skolverket och i samverkan med Arbetsmiljöverket, 
Gentekniknämnden, Jordbruksverket och Smittskyddsinstitutet. Kontakta 
oss om du har synpunkter på regler och säkerhet i anslutning till 
biologiundervisning. 

Text och foto Britt-Marie Lidesten 

Jordbruksverket reglerar användning av djur eller delar av 
djur. För dissektioner gäller nedanstående bestämmelser.

Dissektion av djur
För att döda eller ge uppdrag att döda ryggradsdjur med 
syftet att genomföra dissektioner krävs tillstånd enligt 
19 § djurskyddslagen eftersom detta räknas till försöks-
djursanvändning. Ansökningsblankett (nr D50) om 
tillstånd att använda försöksdjur finns på Jordbruksver-
kets hemsida www.sjv.se. Det krävs även tillstånd från 
Jordbruksverket för att använda animaliska biprodukter 
(t.ex. slakteriavfall i form av hjärta, lungor och ögon) i 
undervisningen. Bestämmelserna finns i artikel 23 Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 
av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för anima-
liska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel. Ansökningsblankett (nr D153) för användning 
av animaliska biprodukter i undervisning finns på Jord-
bruksverkets hemsida www.sjv.se. Tillstånd krävs inte 
för dissektion av vilda djur eller delar av vilda djur, som 
inte misstänks vara infekterade med sjukdomar som kan 
överföras till människor eller djur. 

Avfallshantering
Resterna efter dissektion av slakteriavfall ska omhänder-
tas enligt gällande regelverk. Det enklaste är att lämna 

tillbaka materialet till slakteriet, som har fungerande ru-
tiner för att ta hand om animaliska biprodukter. Om de 
animaliska biprodukterna hanteras på annat sätt kan det 
eventuellt krävas ytterligare tillstånd. Hur de animaliska 
biprodukterna omhändertas efter användning uppges på 
ansökan.

Information om bestämmelser som rör animaliska 
biprodukter och djurförsök finns på Jordbruksverkets 
hemsida www.sjv.se under flik Djur & Veterinär. Länken 
finns även på resurscentrums hemsida. 

Referens:
Cheryl Jones Fur (försöksdjur) 

Martina Krüger (animaliska biprodukter)
Statens jordbruksverk  Tel 036-15 50 00

Användning av djur, eller delar av djur, i undervisning 

Kommentarer från resurscentrum till ovanstående text 
Faktagranskning av Martina Krüger, Jordbruksverket.

• Bestämmelserna i Djurskyddslagen (1988:534) och Djurskydds-
förordningen (1988:539) omfattar såväl ryggradsdjur som ryggrads-
lösa djur. Detta innebär bl.a. att alla djur skall hanteras på ett etiskt 
försvarbart sätt.
• Försöksdjurslagstiftningen gäller endast för ryggradsdjur. 
• För dissektion av ryggradslösa djur krävs inga tillstånd.
• Liksom för dissektion av slaktavfall krävs tillstånd för att använda 
självdöda liksom avlivade grisar eller höns i undervisningen. P.g.a. 
smittrisker är det inte säkert att Jordbruksverket ger tillstånd för 
användning av dessa animaliska biprodukter. Överväg därför att 
använda annat dissektionsmaterial i undervisningen.
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SPORT & VETENSKAP 
är en interaktiv utställning 
som engagerar alla sinnen. 

Sport illustreras med vetenskapliga förklaringar och ve-
tenskapliga begrepp illustreras med hjälp av sport.

Idrotten är den största folkrörelsen i Sverige. Tre miljo-
ner människor är medlemmar i någon idrottsförening. 
Det stora idrottsintresset är välkänt. Att idrotten också 
rymmer mängder av vetenskaplig kunskap är kanske inte 
lika bekant.

I utställningen Sport & Vetenskap beskrivs just detta 
samband. Begrepp som gravitation, rotation, kraft och 
energi illustreras på ett påtagligt sätt genom bl a längd-
hopp, konståkning, motorsport och löpning. Besökaren 
kan t.ex. mäta sin styrka och prova på hur mjukt man kan 
landa från ett hopp.

Ett bärande tema i utställningen är sport och hälsa, 
men också ohälsa. I samarbete med Idrottshögskolan i 
Stockholm presenterar Fenomenalen forskningsprojektet 
”Skola-Idrott-Hälsa”, som beskriver barns och ungdomars 
hälsa*. Besökare kan pröva sin kondition och testa sina 
vanor och ovanor gällade föda och motion. Under rubri-
ken ”Dopning är fusk” får man veta vilka substanser som 
används och vilka effekter och biverkningar dessa har.

Utställningen Sport & Vetenskap engagerar alla sinnen 
och alla åldrar. Den är ett uttryck för Fenomenalens mål-
sättning att öka intresset för teknik och naturvetenskap.

SPORT & VETENSKAP en interaktiv utställning på FE-
NOMENALEN i Visby 7 juni 2003 – 15 jan 2004. Efter 
detta datum planeras en turné ut i landet. 

* Resultatet av Skolhälsoprojektet kommer att publiceras efter somma-

ren av Idrottshögskolan i Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm och 

universitetet i Örebro.

Kontaktpersoner Jan Ryegård och Jenny Eriksson
 fenomenalen@gotmus.i.se  

Dopning eller doping? Senaste in-
formationen, juni 2003, säger att det 
skall heta dopning på svenska. Dop-
ning är att använda otillåtna preparat 
för att nå ett bättre resultat. Det är 
ett problem som har ökat lavinartat 
under åren. 

Ökningen gäller antalet olika preparat och mängder som 
används, antalet konstaterade dopningsfall och bestraf-
fade i anslutning till detta, samt antalet dopningsrelate-
rade dödsfall. 

En internationell organisation, WADA, (World Anti-
Doping Agency) har samlat de fl esta idrottsnationer kring 
ett gemensamt synsätt och ett gemensamt dokument an-
gående dopning. Sverige har skrivit på och kommer att 
följa det från 2004.

Indelning av dopningspreparat
Kunskapen om dopning kan systematiseras på många sätt. 
Preparaten kan delas in efter vilken effekt de har på olika 
organsystem eller beroende på under vilka faser av trä-
ning och tävling de används. Inte bara preparat utan även 
metoder klassas som dopning.

Dopningspreparat kan vara stimulerande, smärt-
stillande eller fungera som hormoner. Det fi nns även 
idrottsgrenar där användning av lugnande preparat före 
eller under tävling kan vara till fördel.

Preparaten kan vara maskerande, prestationsökande 
och hälsovådliga. Urindrivande medel kan maskera ett 
missbruk genom att urinmängden ökar och därmed mins-
kar koncentrationen av det otillåtna preparatet. Detta 
har använts för att störa dopningstester.

Preparat som är förbjudna att använda under träning 
och tävling fi nns på en speciell ”röd lista” som ständigt 
uppdateras.

Dopningsmetoder
Hormondopning används under uppbyggnadsfasen för 
att öka kroppens förmåga att tillgodogöra sig träning. De 
fl esta av de hormon som används har inte en enkel effekt 
på bara muskelmassa eller blodproduktion. Ett exempel 
är anabola steroider som påverkar både muskler och 
könskaraktärer.

Bloddopning innebär att idrottaren donerar blod till 
sig själv och får därmed fl er röda blodkroppar för trans-
port av syre till musklerna. Detta kan vara svårt att upp-
täcka och kan medföra ökad risk för blodproppar. De 
fl esta personer kan inte  ge sig själva blodtransfusioner 
och eftersom  metoden är förbjuden innebär det att det 
är straffbart att ge någon annan blodtransfusion i presta-
tionshöjande syfte.

EPO-hormonet stimulerar bildningen av röda blod-
kroppar. Det har funnits som läkemedel sedan 1980-talet 
men har genom framställning med genteknik blivit billi-
gare och mer tillgängligt och används även som doping-
preparat. EPO kan nu påvisas med urinprov.

Träning på hög höjd är en godkänd metod men att 
vistas i tryckkammare för att nå samma effekt är en icke 
godkänd metod.

De fl esta bruk/missbruk kan avslöjas vid test. Mycket 
pengar och forskning satsas för att utveckla säkrare och 
snabbare testmetoder. 

Webbsidor
• Dopingjouren, huvudsakligen fi nansierad av Social- och Näringsde-
partementen, www.dopingjouren.se

• Riksidrottsförbundet, www.rf.se

• World Anti-Doping Agency, www.wada-ama.org

• En dansk sida om dopning med bl.a. undervisningsmaterial, 
www.doping.dk

Margareta Johansson

Aktuellt om Dopning
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Miljödiplomerade! 
I förra numret av Bi-lagan presenterades tre metoder 
för att arbeta med miljöfrågor i skolan. Bräckeskolan 
på Hisingen i Göteborg och Erik Dahlbergsgymnasiet 
i Jönköping har arbetat enligt det miljöledningssystem 
som kallas Miljödiplomering. Båda skolorna är nu klara 
och har fått sina diplom. 

Bräckeskolan 
Bräckeskolan på Hisingen är den 
första F-9-skolan som blivit miljö-
diplomerad i Göteborg. På Världs-
miljödagen, den 5 juni, fick Bräck-
eskolan ta emot ett miljödiplom av 
Miljöförvaltningen för sin miljö-
mässiga verksamhet. Dessutom fick 
Lokala fastighetsförvaltaren (LFF) 
ta emot diplom för sitt miljödiplo-
meringsarbete med själva bygg-
naden. Festligheterna innefattade 
även tal av Lundbys skolchef Jan 
Lundström, present till skolan från 
LFF i form av ett magnoliaträd och 

KRAV-glass till alla från Lundbys Agenda 21-kontor.   
Miljödiplomering innebär att skolan arbetar utifrån en 

checklista. Några av de viktigaste punkterna på listan är 
att skolan har en miljöplan och en genomtänkt miljöpo-
licy, samt källsortering/återvinning, bra kemikaliehante-
ring och miljövänliga inköpsrutiner. Personalen har fått  
miljöutbildning och ett flertal elever har gått en utbild-
ning på Ekocentrum för att kunna agera som miljöväk-
tare på skolan. Djurskyddsföreningen har varit delaktig 
som föreläsare för eleverna kring förhållningssättet till 
djuren och KRAV-märkning. 

Miljödiplomeringen ses som en avstamp till det fort-
satta arbetet kring hållbar utveckling och miljöfrågor 
samt en bekräftelse på att skolan är på rätt väg.

Minna Panas 
 minna_anneli@hotmail.com

Erik Dahlbergsgymnasiet
Personal, samt elever från Naturvetarprogrammets miljö-
inriktning har gjort en stor insats för att genomföra arbe-
tet med miljödiplomering på Erik Dahlbergsgymnasiet i 
Jönköping. Arbetet har uppmärksammats av Jönköpings 
kommun som den 14 maj delade ut kommunens miljö-
pris på 15 000 kronor till skolan. På frågan om varför det 

Magnoliaträdet planteras 
på Bräckeskolan

European Science Open Forum 2004
Aktiviteter för lärare och elever i samband med 

forskningskonferens.

25 – 28 augusti 2004 genomförs en internationell 
konferens i Stockholm. Detta är den första euro-
peiska, tvärvetenskapliga forskningskonferens som 
syftar till att främja diskussion om vetenskap och 
teknologi i Europa. I samband med konferensen i 
Stockholm kommer aktiviteter såsom forskarmö-
ten, debatter, diskussioner, vetenskapsteater och 
mycket mer att äga rum som elever, lärare och 
allmänhet kan ta del av. 

Det vetenskapliga programmet bestäms i de-
cember 2003. Först därefter kan skolprogrammet 
planeras i detalj. Förberedande aktiviteter för sko-
lan planeras äga rum redan under våren 2004. 

Konferensens skolprogram hoppas kunna ge 
möjlighet för t.ex. klasser inom grundskolan med 
en specialinriktning eller för elever i gymnasiesko-
lan eller vuxenutbildningen som gör projektarbete 
inom ett område som behandlas på konferensen att 
möta aktiva forskare inom området och ta del av 
frågor som är aktuella. Skolprogrammet riktar sig 
också till alla intresserade lärare.

Fortlöpande information finns på  www.esof2004.org 
eller på www.bioresurs.uu.se.

Kontaktperson Christina Polgren 

är viktigt att arbeta med miljöfrågor svarar Mats Almlöw, 
chef för Erik Dahlbergsgymnsiet: 

”Det jag tycker är viktigt är att förändra attityden hos 
den uppväxande generationen till den miljö vi har att 
vårda på bästa sätt – att fortlöpande ha ett miljöperspek-
tiv i det vi gör.  

Det är lätt att påvisa förbättringar eftersom vi är när-
mare 1500 individer på Erik Dahlbergsgymnasiet. På ett 
år förbrukas drygt 1,4 miljoner A4-papper. Hur mycket 
av detta kan sparas? Hur mycket mat slängs varje vecka 
på grund av att man tar för mycket? Måluppfyllelsen är 
lätt att mäta inom dessa områden och det är enkelt att 
påvisa en effekt. Eleverna engagerar sig dessutom mycket 
starkt. Certifieringen i sig är dessutom ett utmärkt pro-
jektarbete som utmynnar i något konkret för skolan.

Jag skall dock inte sticka under stol med att jag även 
tycker att det är en ”fjäder i hatten” att kunna visa upp 
symbolen för certifiering tillsammans med logotypen för 
skolan. Detta är rekryteringsfrämjande och visar att sko-
lan arbetar för att bli bättre än i går men inte så bra som 
i morgon inom miljöområdet.”

Kontaktperson för miljöarbetet på Erik Dahlbergsgymnasiet:

Ulrica Stagell 
st@ed.edu.jonkoping.se

Joel Svensson, som går 3:e året 
på Naturvetarprogrammets 
miljöinriktningen, tar emot 
kommunens miljöpris av 
Miljönämndens ordförande, 
Rolf Wennerhag.. 
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Webbplats om 
nya biologin
Den gentekniska forskningen ut-
vecklas i snabb takt. Allt fl er till-
lämpningar av kunskaperna tas i 
bruk inom exempelvis medicinen, 
jordbruket och industrin. 

För att öka allmänhetens möjligheter 
att följa med och kunna ta ställning 
till denna utveckling har Forsknings-
forum på regeringens uppdrag tagit 
fram en webbplats om den nya bio-
login. Denna webbplats är också av-
sedd att fungera som ett pedagogiskt 
hjälpmedel för exempelvis folkhög-
skolorna och gymnasieskolan.

Webbplatsen www.forskning.se/ 
nyabiologin invigdes och öppnades 
den 19 augusti. Dess ambition är att 
på ett pedagogiskt och lättfattligt 
sätt förklara komplicerade samman-
hang och förlopp. Den innehåller 
information om en rad tillämpningar 
av ny teknik inom medicin, jord-
bruk och industri. Några exempel är 
stamcells- och genterapi, genmodi-
fi ering av djur och växter samt mo-
dern skogsförädling.

Webbplatsen innehåller också 
mer grundläggande avsnitt om cellen, 
om hur forskningen går till och vilka 
”verktyg” som forskarna använder samt 
historiska avsnitt om bland annat gene-
tikens och cellbiologins utveckling.

Presentationen bygger i hög grad 
på animationer, illustrationer, bilder 
och videosekvenser. Dessa komplet-
teras med en rad såväl kortare som 
längre fördjupningstexter.

Forskningsforum, som initierat 
webbplatsen, är ett samarbetsor-
gan mellan riksdagen, regeringen 
och forskningsråden FAS, Formas, 
Vetenskapsrådet och Vinnova. 

Materialet på webbplatsen har ut-
arbetats av Henrik Brändén, Jenny 
Jewert, Danil Lundbäck, Lars M Nils-
son, Anders Nystrand och Annika 
Röhl.

Två fi lmer om genteknik, som är fria 
att användas i skolan, sänds i SVT 
den 1 och 8 september. De fokuserar 
på ”Mat och miljö” respektive ”Kropp 
och själ”. För uppgift om fi lmerna se 
www.forskning.se.

DNA Science.  A fi rst course 
David A. Micklos, Greg A. Fryer med David A. 
Crotty, 575 s. Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, andra upplagan, 2003. ISBN 0-87969-636-2 

Naturens budbärare
Från djursignaler till människospråk

Sverre Sjölander, 160 s. Nya Doxa, 2002. 
ISBN 91-578-0416-8 

Har djur tankar och känslor och hur visar de i så 
fall dessa? Hur kan en gökunge veta att den inte 
ska låta som fostermamman utan istället säga ”ko-
ko” och hur kommer det sig att den vet att den 
nästa år ska lägga sitt ägg i en annan fåglarts bo i 
stället för att bygga ett eget?  Sverre Sjölander, 

Ekologi - för miljöns skull
Ingemar Hjorth, 400 s. Liber, 2002. 
ISBN 91-47-05104-3 

professor i zoologi vid Linköpings universitet, berättar intressant och under-
hållande om djurens beteende och möjlighet att kommunicera. Genom att 
studera djur förstår vi också mer om mänskligt beteende.  

Vattnet i naturen – från de stora haven och sjö-
arna ned till det minsta hällkaret, marken och li-
vets mineraler, den livgivande energin från solen, 
naturresurserna som vi människor behöver och 
mycket mer därtill beskrivs i denna innehållsrika 
lärobok, som i första hand är avsedd för olika 
grundläggande ekologikurser på universitet och 

Ganska många svenska lärare har nog använt 
DNA Science som både lärobok och för kompe-
tensutveckling. Efter mer än 15 års användning 
av lärare, framför allt i USA, men troligen över 
stora delar av världen, har det nu kommit en ny 
upplaga. 

Liksom den förra upplagan är den nya boken egentligen två böcker, en la-
borationshandledning och en teoridel. De hör ihop men kan läsas var för sig. 
Boken är rikt illustrerad med många porträtt och åskådliga teckningar.

Laborationsdelen är uppfräschad med bättre instruktioner och mer om 
säkerhet och risker. Dessutom har det tillkommit två nya kapitel som handlar 
om arbete med proteiner. Till de fl esta laborationer fi nns färdiga kits, men 
dessa behöver kontrolleras mot svenska bestämmelser.

Den teoretiska delen av boken innehåller åtta helt nya och aktuella kapitel 
där historia vävs samman med vetenskap på ett berikande sätt. De första tre 
kapitlen är en historik över kunskapsutvecklingen inom genetik och genteknik. 
De följande tre kapitlen behandlar genteknikmetoder. Bokens två sista kapitel 
beskriver forskningsfronterna för cancer och människans genom och evolution.

högskolor, men som också är användbar för lärare som vill fördjupa och för-
nya sina kunskaper i ekologi.

Det har hittills inte funnits en lärobok på denna nivå som på ett sådant 
utförligt och grundläggande sätt beskriver svenska ekosystem och miljöför-
hållanden. Boken ger utmärkta möjligheter att foga samman exkursioner och 
teoretisk undervisning  till en pedagogiskt genomtänkt enhet.

Ekologi - för miljöns skull
Ingemar Hjorth, 400 s. Liber, 2002. 
ISBN 91-47-05104-3 

Vattnet i naturen – från de stora haven och sjö-
arna ned till det minsta hällkaret, marken och li-
vets mineraler, den livgivande energin från solen, 
naturresurserna som vi människor behöver och 
mycket mer därtill beskrivs i denna innehållsrika 
lärobok, som i första hand är avsedd för olika 
grundläggande ekologikurser på universitet och 
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Bakom projektet står SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
och WWF, Världsnaturfonden. Dessutom medverkar 
faktaexperter från Centrum för biologisk mångfald i 
Uppsala. 

Syftet med webbplatsen är att på ett intressant, kor-
rekt och roligt sätt förklara vad som menas med begrep-
pet biologisk mångfald och beskriva varför det är viktigt 
att bevara en hög biologisk mångfald. Webbplatsen ska 
också vara en inspirationskälla till att lära mer om våra 
vilda arter av växter och djur, och till att själv ge sig ut i 
skog och mark och möta myllret av liv.

Målgruppen är i första hand elever i år 5 till 9, men 
även andra kan ha utbyte av webbplatsen. Här hittar 
man mängder av faktasidor om växter och djur, både 
från Sverige och utomlands. Här finns en stor mängd 
fotografier av hög kvalitet och informativa texter som 
skrivits av experter på ämnet. För att göra lärandet mer 
lustfyllt finns också interaktiva övningar och multime-
diasidor. Här hittar du vidare filmer på en lång rad arter 
och miljöer samt ljudinspelningar av bl.a fågelläten.

Tips till lärare på undersökningar att göra med klas-
sen finns också samt praktiska tips som byggbeskriv-
ningar på exempelvis igelkottsbon och bokammare för 
vildbin. Länktips, frågesport och möjligheter att presen-
tera den egna klassen eller skolans arbete med biologisk 
mångfald finns också.

Under hösten planeras ett antal fortbildningsdagar 
för lärare kring begreppet biologisk mångfald på flera 
orter i landet. Medverkar gör biologer från SLU och 
Centrum för biologisk mångfald. Dessa dagar kommer 
att vara gratis för deltagarna. Mer information kommer 
att finnas på www.bioresurs.uu.se.

Lars Erik Lindell 
Projektledare, SLU Omvärld 

018-672291, lars-erik.lindell@omv.slu.se 
 www.bioresurs.uu.se/myller
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En ny webbplats för skolan håller på att ta 
form. Den centrerar kring begreppet biolo-
gisk mångfald och heter ”Ett Myller av Liv” Se 
www.bioresurs.uu.se/myller.
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Bi-lagan ges ut av Nationellt 
resurscentrum för biologi och 
bioteknik. Vi som jobbar här är:

Upplaga: 9000 ex
Tryck: Tabergs Tryckeri AB
Papper: Tryckt på 100 % 
returpapper; Cyclusprint
Produktionen av tidningen är 
Svanenmärkt.

På kursdagarna arbetar vi mycket praktiskt 
och huvudsakligen med material som är 
billigt och lätt att få tag i. Innehållet kan 
direkt överföras till arbete i skolan. Kurserna 
anpassas efter målgrupp.

Vi erbjuder kurser över hela landet för 
lärargrupper med 5-20 deltagare från en 

Hör av dig till någon av oss 
om du har goda ideér och 
synpunkter som rör Bi-lagan 
eller vår övriga verksamhet.

Margareta Johansson

Inriktning mot 
grundskola

Nationellt resurscentrum i biologi och 
bioteknik erbjuder kurser fr.o.m i höst för 
lärare i grundskola, gymnasium och vuxen-
utbildning. Kurserna avser att ge inspira-
tion till arbete med NO/biologi i skolan och 
fungera som mötesplatser och idéforum.

Sillgrisslan är en art som är känslig 
för förändringar i Östersjöns miljö. 
En av kurserna nedan handlar om 
Östersjön.

Kursdagar för lärare 
i biologi, bioteknik och miljö

skola, kommun eller region. Datum och plats bestäms tillsammans med dem 
som har det lokala ansvaret för kursen. Kurserna bokas senast en månad innan 
kursstart. Kostnaden för en kursdag är 3500 kronor per grupp. På vår hemsida 
finns mer information om kurserna. Har du synpunkter på nedanstående kursut-
bud eller förslag på andra kurser – hör gärna av dig!

1. Smörgåsbord med små försök inom fyra temaområden
En kursdag med många små försök eller undersökningar som du antingen gör 
själv eller kan studera på en utställning, samt diskussioner om hur de kan an-
vändas i undervisningen. Kursdagarna anpassas efter målgrupp och eventuellt 
årstid. Följande fyra temaområden erbjuds: Ryggradslösa djur, Växter, Mark och 
marklevande organismer, samt Mikroorganismer och livsmedel.
    

2. Bioteknik för  yngre barn      Målgrupp: gr (f – 6) 
1-3 kursdagar med ramkursplanen ”Bioteknik för yngre barn” som grund. Prak-
tiskt arbete samt information och diskussion om aktuella frågor inom bioteknik-
området ingår. 

3. Östersjön      Målgrupp: gr (f – 9) och gy 
Östersjöns unika miljöförhållanden behandlas. Vi arbetar med praktiska försök och 
organismer från Östersjön, samt med Internet som en resurs i undervisningen. 

4. Natur runt skolan      Målgrupp: gr (f – 9) 
Runt de flesta skolor finns det spännande och intressant natur att undersöka. 
Det kan t.ex. vara en skogsdunge, en sjö, en damm eller en äng. Kursens innehåll 
utformas i samarbete med den skola där kursen anordnas. 

5. Miljö och ekologi       Målgrupp: gr (f – 9) och gy (Nk A )
Hur fungerar ett slutet ekosystem med ett fåtal organismer och hur kan detta 
användas i undervisningen? Hur kan vi iaktta förändringar i naturen? Enkla un-
dersökningar och försök, samt diskussioner om aktuella miljöfrågor ingår.
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