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Nationellt resurscentrum för
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Vi finns till för dig som är pedagog med inriktning mot och intresse
av biologi i förskola, skola och vuxenutbildning. Du har framför dig
det första numret av Bi-lagan som produceras och ges ut av oss på
resurscentrum. Vår ambition har varit att göra ett nummer där det
ska gå att finna inspiration till arbetet inom såväl NO i grundskolan
som gymnasiets biologikurser.
Vårt uppdrag, som vi har från Utbildningsdepartementet, är att
bidra med stöd, inspiration och information till lärare i förskola,
skola och vuxenutbildning i hela landet inom områdena biologi
och bioteknik. Vårt uppdrag är också att främja kontakter mellan
forskning, skola och näringsliv.
Den 25 mars invigs resurscentrum av Bo Sundqvist, rektor för
Uppsala universitet. Christina Polgren informerar om resurscentrums
verksamhet och professor Sverre Sjölander talar över temat djuriskt
och mänskligt beteende. Invigningen avslutas med en enkel buffé.
Välkomna att delta i mån av plats. Se resurscentrums hemsida för
anmälan.
Detta nummer av Bi-lagan skickas ut till alla grundskolor och
gymnasieskolor i Sverige. Alla nummer kommer att finnas tillgängliga
på vår hemsida att ladda ner. Du kan anmäla dig som prenumerant
på Bi-lagan och får då mail med direktlänk när nästa nummer av Bilagan kommer. Se rutan till höger.
Hoppas Bi-lagan innehåller något för dig! Ge gärna dina synpunkter
på tidningens innehåll och på vad som kan förbättras.
Christina Polgren,
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I knoppen på en lärarstudent
“Om vi inte känner namnen på tingen är kunskapen värdelös”
Uttalandet är Linnés och sätter fingret på en viktig sak
– nämligen behovet av artkunskap för att underlätta
förståelsen av naturen. När jag har varit ute som lärare i
skolan och i naturskoleverksamhet har jag många gånger
upplevt hur viktig motivationen är för inlärningen. Hur
mycket man kan vinna på att öka glädjen, vi kan kalla
det kulfaktorn i undervisningen. Nu har jag förmånen
att forska på lärande i naturvetenskap och studerar
bland annat kopplingen mellan artkunskap och ekologisk förståelse. Häromåret gjorde jag en liten studie om
metodens betydelse för artinlärningen.
Att lära sig känna igen träden på vintern har sedan länge
hört till ett av kursmomenten för lärarstudenterna för
årskurs 1–7 och genomförs ofta genom att studenterna
examinerar ett antal knoppar med hjälp av en traditionell bestämningsnyckel. Men, med min bakgrund som
naturskolelärare och med positiv erfarenhet av att
använda Anders Rapps underbara små Knoppisfigurer
både i grundskolan och gymnasiet beslöt jag att dela studenterna i två grupper. Halva lärarkursen fick använda
den vanliga knoppbestämningsnyckeln och nycklade på
traditionellt sätt sig fram till rätt art. Alla var väl invanda
i metodiken sedan tidigare. Den andra halvan fick istället
rita Knoppisfigurerna. Små figurer som associerar trädets
knopp till en egenskap – ex Violetta Al, Jätten Kastanj
och Skäggige Hassel. Båda grupperna undersökte och
jobbade med knopparna under lika lång tid. Efter lektionerna intygade studenterna att de kunde namnen på de
15 vanligaste knopparna. När jag efter tre veckor oannonserad hade med tio knoppar och testade artkunskapen på
de båda grupperna blev resultaten slående. Gruppen som
enbart hade arbetat med bestämningsnyckel, 26 studenter, hade i genomsnitt 6.1 rätt, endast tre studenter hade
alla rätt och åtta studenter hade färre än fem rätt. I den
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andra gruppen, 31 studenter, var medelvärdet 9.75, 26
studenter hade alla rätt och ingen hade mindre än åtta
rätt. Ingen av studenterna uppgav att de kunde känna
igen fler än på sin höjd några enstaka vinterträd innan
undersökningen.

Diagrammen visar resultatet av ett test som gjordes tre veckor
efter inlärningstillfället. Överst andelen studenter i förhållande till
antal rätt för dem som använt examinationsnycklar.
Nedre diagrammet visar motsvarande för dem som använt knoppisar.
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En av slutsatserna man kan dra av detta
är att ”kulfaktorn” är viktig. Det gäller att
komma på sätt att arbeta med artinlärningen
som förhöjer motivationen. Många av de övningar som fungerar och gör det lustfyllt för
små barn fungerar också på stora barn och
naturligtvis på vuxna. Efter ytterligare några
veckor intervjuade jag studenterna i de två
grupperna om hur de uppfattade undervisningen och vad de tyckte om att lära sig arter
på detta sätt. Ett citat från en av studenterna
i knoppisgruppen kan vara beskrivande för
vad många studenter uttryckte. ”Jag skulle
själv använda knoppis-figurer om jag skulle
lära någon om träden på vintern. Det var så
lätt att koppla ihop namnen med knoppen.
Jag kan dem fortfarande. Vasse Aspe kommer
jag aldrig att glömma. Jag tyckte det var både
roligt och himla bra”
Att använda bestämningsnycklar är ett
vanligt sätt för en biolog att tackla artinlärning. Anledningen är säkert att många av oss
själva tycker att vi lär oss karaktäristika hos
arter på ett bra sätt genom att nyckla. Vi
blir uppmärksammade på skillnaderna mellan olika arter. Men, alla som gjort det vet
hur många timmar man får lägga på Krok
Almqvist-nycklande innan man kan karaktärerna så att nyckeln faktiskt hjälper oss att systematisera vår kunskap. På ett mer översiktigt
plan, när det handlar om att lära sig känna
igen ett fåtal vanliga arter i närmiljön, finns
det bättre sätt. Därför är det viktigt att man
som lärare är medveten om vad man vill att
eleverna skall uppnå innan man delar ut bestämningsnycklarna. Är syftet att bekanta sig
med en vetenskaplig metod – att nyckla – är
det utmärkt att introducera t.ex. en knoppnyckel, men är målet är att eleverna skall
”känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer
i närmiljön” kan det finnas anledning att söka
metoder som ökar kulfaktorn och ett nationellt resurscentrum i biologi kommer säkert
bli en viktig kunskapskälla.
Ola Magntorn
Två av Knoppisfigurerna, Eka
Papiljott och Skäggige Hassel som
ökar kulfaktorn i inlärningen.
De tre övre bilderna från boken
Väntande Spännande Natur av
Anders Rapp. Nederst foto på
hassel av Stefan Gunnarsson, BSA,
Uppsala universitet

Doktorand i Naturvetenskaplig didaktik,
Högskolan i Kristianstad

P.S. Läs hela undersökningen på:
www.mna.hkr.se/lisma/
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NoTnavet
– ett nytt effektivt
sökverktyg på Skolverket
Du reser dig från stolen efter att ha
suttit framför datorn i tre timmar. Du
har hittat en hel del spännande sidor på
Internet, men inte det du sökte när du
satte dig ner. Sökmotorn Google gav dig
371 459 svar på din sökning…suck!
Kanske kan ett nytt sökverktyg på
Skolverkets hemsida bidra till att effektivisera och underlätta ditt sökande. Den
3 mars är det smygpremiär på NoTnavet
vars syfte är att underlätta för lärare från
förskola till gymnasium att hitta resurser inom naturvetenskap och teknik på
Internet.
NoTnavet är ett pilotprojekt i Skolverkets satsning ”Mjuk infrastruktur”.
Grundtanken är att få informationslämnare att märka upp sina Internetresurser
så att det underlättar för den som söker
information att hitta. Uppbyggnaden av
NoTnavet har skett i samarbete med
nationella resurscentra i biologi och bioteknik, fysik, kemi och teknik.
Under våren kommer många andra
informationslämnare att bidra till att
göra NoTnavet alltmer komplett.
Förhoppningsvis kan NoTnavet bidra
till att minska den tid som du behöver
lägga ner för att hitta ett experiment, en
artikel, en videofilm, ett temaförslag eller något annat som du behöver för din
undervisning.
Välkommen att testa på:
www.skolverket.se/notnavet
Thomas Krigsman
Skolverket
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Att arbeta med djur i skolan
Det finns nog få områden inom biologin som intresserar
alla åldrar av elever så som att arbeta med djur. Visst
kan olika slags djur väcka både fascination och aversion!
Tänk bara på alla fantastiska anpassningar till miljöer
och olika levnadssätt hos djur som vi kan se i TVs naturfilmer, på hur gulliga små katt- och kaninungar är och
hur ormar och stora, håriga fågelspindlar väcker intresse
och kanske också viss motvilja.
Biologi är läran om livet. Levande organismer är därför en
viktig del av biologiundervisningen. Det räcker inte med
att använda t.ex. film, Internet och böcker eftersom det
inte enbart handlar om faktakunskap utan också om att
ta hand om djur och träna iakttagelseförmåga genom att
studera dem. Genom att arbeta med djur kan olika mål
uppfyllas som väl ansluter till styrdokumenten för både
grundskola och gymnasium:
• Att ta hand om och vårda djur innebär ett ansvarstagande och ökar förståelsen för behoven hos levande
organismer.

• Att öka förståelsen för samspelet i naturen mellan
de levande organismerna och den omgivande miljön är
en förutsättning för att vi ska förstå betydelsen av att ha
omsorg om livsmiljön.
• Att ha kunskap om djurens beteende, samt om hur
de är byggda och fungerar, ger också ökad möjlighet att
förstå oss själva.
• Att träna iakttagelseförmåga och beskriva det man
ser på ett strukturerat sätt är grundläggande för naturvetenskapligt arbete.
Arbetet med djur kan också skapa intresse för fortsatta
studier inom naturvetenskap.
I detta nummer av Bi-lagan presenteras rismjölbaggen,
Tribolium confusum, och kräftdjuret Artemia salina, djur
som är lätthanterliga och intressanta att studera. Djuren
passar bra att jobba med under vinterhalvåret. Arbete
med Artemia och mjölbaggar kan knytas till olika områden inom biologin som t.ex. ekologi (miljökrav, populationsstudier), etologi (fortplantningsbeteende m.m.),
samt kroppens byggnad och funktioner hos olika djur.

Att arbeta med

Mjölbaggar
Ibland kan man hitta odlingar av mjölätande skalbaggar i
det egna skafferiskåpet. Har man sådan tur (?) kan man
säkert fortsätta odlingen i skolan av dessa djur. I annat
fall kan man kontakta Institutionen för evolutionsbiologi
i Uppsala för inköp av rismjölbaggar. Zooaffärer brukar
också sälja en större art av mjölbagge.

Odling
Rismjölbaggar är mycket lätta att sköta. De kan
odlas i en burk med en blandning av 100 g grahamsmjöl och 5 g B-jäst (flingor). Vatten
behövs inte. Rismjölbaggarna flyger som
tur är inte men kan rymma genom att klättra
uppför burkens sidor. Burken skall därför vara
försluten men ha lufthål täckta med finmaskigt
nät. Temperaturen bör vara ca 30°C och dygnsrytmen normal med ljus från kl. 7.00 till
19.00. Efter ca 21-25 dagar (beroende
på temperatur), kan man hitta larver
i mjölet. Efter ytterligare 5-10 dagar
återfinns de första pupporna.

Mat
Låt eleverna ta reda på vilken mat
som mjölbaggarna tycker bäst om.
Pröva t.ex. olika sorts mjöl, krossade
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bitar av skorpor och kakor eller annan tänkbar mat. Placera små högar med mat på en petriskål och släpp ner
mjölbaggarna. Eleverna räknar sedan var djuren befinner sig efter vissa tidpunkter och
får därefter fundera över hur de på
bästa sätt ska presentera resultatet
och vad de ska testa nästa gång.

Utveckling
Rismjölbaggen representerar
insekterna, den djurgrupp som
har flest arter och individer av alla
djurgrupper på jorden. Många insekter har
i likhet med rismjölbaggen en livscykel med
fullständig förvandling från ägg, larv, puppa
till vuxen insekt. Hur lång tid utvecklingen tar
beror på miljöfaktorer. Det underlättar om grahamsmjöl och jästflingor är finfördelade när utvecklingsstadier ska studeras.
Referenser och kontakter:
• Jan Örberg. Institutionen för evolutionsbiologi, Uppsala universitet
• Din Yan Yip (2000) Bringing life back to the biology laboratory
– investigations with mealworms Journal of Biological Education, 34(2),
101-104
• För inköp av rismjölbaggar kontakta: Marianne Svarvare
tel 018-4716431, marianne.svarvare@ibg.uu.se
Bilder:
Överst rismjölbagge (ca 4 mm lång) Foto: Stefan Gunnarsson, BSA, Uppsala universitet. T. v. petriskål med rismjölbaggar som väljer olika slags mat (1. Skorpor 2.
Torrmjölk 3. Potatismjöl 4. Grahamsmjöl).
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Att arbeta med

Artemia

Många som haft akvarium känner till det lilla kräftdjuret
Artemia och har kanske odlat små, mikroskopiska Artemialarver som mat till fiskyngel. Ofta låter man inte Artemia utvecklas till fullvuxna individer, men om larverna
får växa till under ett par veckor blir det vuxna djuret
ca 1 cm långt och man får ett studieobjekt som kan vara
användbart i både grundskola och gymnasium. Nog är
det fascinerande att djuren utvecklas från embryon som
kan förvaras i en lufttät burk i åratal och fortfarande
vara vid liv! Artemia används ofta i skolor i USA och
England. Djuren brukar där kallas “sea monkey” eftersom de har ett mycket akrobatiskt sätt att röra sig. På
resurscentrums hemsida finns kompletterande material
om Artemiaförsök.
Artemia hör till en mycket ursprunglig grupp av kräftdjur som kallas bladfotingar. Släktet Artemia finns
naturligt över stora delar av världen. Det engelska
namnet brine shrimps betyder saltvattensräka och syftar på att djuren lever i saltsjöar som t.ex. Great Salt
Lake i Utah, USA. Sådana sjöar och dammar kan torka
ut fullständigt på sommaren och salthalten blir därför
mycket hög – nära mättad saltlösning. Det är därför
avgörande för djurens överlevnad att de kan bilda ett
vilstadium och överleva som embryon omgivna av ett
hårt skal. Ibland sker en massförökning varvid vattnet
färgas brunaktigt av alla små Artemia-embryon. I en
sådan extrem miljö kan inga fiskar klara sig och de enda
predatorerna är därför fåglar som t. ex. flamingos.
Artemia är en ekonomiskt mycket viktig organism
som används som föda vid odling av fisk och större
kräftdjur. Forskning på Artemia och kommersiell uppfödning är därför omfattande. Artemia användes t.o.m.
under NASA:s Apolloprogram för att undersöka de
biologiska effekterna av kosmisk strålning.

Odling
Artemia-embryon ser ut som finkornig peppar. I syrerikt,
varmt, basiskt och salt vatten (28°C, pH 8-8.5, 3% koksalt) kläcks de på ca 2 dygn och bildar s.k. naupliuslarver.
(Larver som simmar med antennerna kallas naupliuslarver.) Man kan uppskatta andelen kläckta embryon eftersom tomma skal flyter på ytan medan okläckta embryon
sjunker till bottnen. Det bildas 200 000 till
300 000 naupliuslarver av ett gram embryon. Använd gärna en plastburk som t.ex.
en pepparkaksburk till odlingen. Mindre
mängder Artemia kan också odlas i bägare,
barnmatsburkar eller petriskålar.
Till 1 l vatten sätts 35 g havssalt. Lämpligt är att använda vatten från en sjö med
högt pH-värde. Även kranvatten (klorfritt)
eller havsvatten kan användas. Vanligt
Burk med
kranvatten brukar ha ett pH-värde på strax
Artemiaembryon
över 7. Sådant vatten kan användas utan pHjustering men ger inte de allra bästa kläckningsförhållandena. Om man lägger krossade snäckskal eller äggskal
blandat med grus på botten av akvariet blir pH-värdet
något högre. pH kan också höjas med hjälp av natriumvätekarbonat (bikarbonat). Temperaturen hålls på ca
28°C med en 60 W glödlampa som placeras ca 10 cm
ovanför akvariet. Efter kläckningen skall belysningen vara
måttligt stark eftersom djuren annars blir alltför aktiva
och förbrukar mycket energi. Kraftig luftning med akvariepump och slang förbättrar kläckningen, medan äldre
larver och vuxna individer kan skadas av luftbubblorna.
Små djur flyttas lättast
med en plastpipett medan större djur kan flyttas
med t.ex. den ena silen i
en teklämma.
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manhang kan man också jämföra
med människans utveckling!

c) Matsmältning
Placera ett vuxet djur i en liten skål
med saltvatten. Tillsätt lite metylenblått eller annat färgämne till
vattnet och studera i stereolupp vad
som händer. Främre delen av matsmältningskanalen blir snart färgad
när djuren dricker av vattnet.

d) Röra sig, samla mat och
andas
FOTO: STEFAN GUNNARSSON, UPPSALA UNIVERSITET

Naupliuslarverna äter inte under de första timmarna efter kläckningen eftersom de lever på näring
från ägget. De saknar också helt
utvecklad mun och anus. Ca ett
dygn efter att de första larverna
kläckts börjar man mata. Lämplig
föda är encelliga alger, jäst som
löses i lite vatten eller annan finkornig föda. Tillsätt så lite till
Artemiaodlingen att vattnet blir
svagt grumligt och djuren hinner
äta upp allt tills nästa dag, d.v.s.
vattnet blir helt klart. Allra bäst
är om det utvecklas en kultur med
encelliga alger tillsammans med
Artemia. För att åstadkomma detta
kan man använda naturvatten eller
akvarievatten, justera till rätt salthalt och pH-värde, samt tillsätta
någon ml flytande krukväxtgödning till 1 liter vatten, samt belysa
kärlet med en lampa. Det är också
möjligt att det finns alger som följt
med Artemia-embryon och sedan
utvecklas spontant. På detta sätt får
man en mycket lättskött odling där
generationerna avlöser varandra under lång tid.

Detaljer av fullväxt Artemia

Djuren använder sina ben för att
simma, filtrera/samla föda och
andas. Rörelsemönstret skiljer sig
beroende på djurens ålder. Naupliuslarver simmar med antennerna
och får ett hoppande rörelsesätt.
Vuxna individer simmar med mellankroppens ben och rörelsemönstret blir mer jämnt.

e) Syn
Vilka slags ögon finns hos små
naupliuslarver respektive vuxna
djur? (Använd mikroskop)

Byggnad och funktion

Miljöförhållanden

a) Att fundera över…

a) Ekosystem med Artemia

Gör ett ekosystem med encelliga alger,
Hur kan Artemia-embryon överleva i
mikroorganismer och Artemia. Ett såvilstadium i åratal? Vad händer med
ämnesomsättningen i kroppen? Finns En tom pepparkaksburk går utmärkt dant ekosystem kan bilda utgångspunkt
för diskussioner i klassen om vad de
det några andra djur som liknar Artemia i att använda till Artemiaodlingen
levande organismerna behöver och hur
detta avseende?
samspelet går till i detta lilla ekosystem. Grupper med
b) Fortplantning och utveckling
elever kan själva starta odlingar och följa utvecklingen.
Studera djuren i olika utvecklingsstadier. Djuren blir lätttare att rita av om man låter dem vara i kylskåp ett tag så
att de rör sig långsammare.
Beskriv skillnaderna mellan honor och hanar och studera fortplantningen. Hanarna skiljer sig från honorna
genom att det andra antennparet är extra krafigt utvecklat och används för att hålla fast honorna vid parningen.
Vuxna honor känns igen på sin stora äggsäck. Det utvecklas ofta enbart honor i odlingen eftersom de kan föröka
sig genom jungfrufödsel och bildar då bara nya honor.
(Testa detta i en population med enbart honor!)
Larverna utvecklas successivt från huvudregionen och
bakåt – benparen växer ut efterhand tills alla 11 paren är
utvecklade. Huvuddragen i embryoutvecklingen styrs av
en grupp gener som är likartade hos alla djur. I detta sam-
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b) Betydelsen av salthalt, temperatur och pH för
kläckning (uppgiften passar för äldre elever)
Undersök ideala miljöförhållanden för kläckning av embryon. För följande undersökningar av miljöfaktorer är
det lämpligt att använda petriskålar (låga plastskålar som
brukar användas till bakterieodlingar). Tillsätt ca 30-50
embryon i varje kärl. (Artemia-embryon är mycket små
och det är svårt att tillsätta ett lagom antal embryon i
petriskålarna. Pröva att fukta spetsen av en blyertspenna
– ca 30-50 embryon fastnar på spetsen och kan föras över
till vätskan i petriskålen och sedan räknas med hjälp av
ett förstoringsglas.) 2-3 dagar senare räknas de kläckta
larverna mot mörkt underlag. Andelen kläckta djur beräknas för varje lösning.
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1.Vilken salthalt är bäst?
Lösningar med varierande salthalt från 0 % till 30 %
används för att undersöka optimala salthalten för kläckning och inom vilket intervall som kläckning kan ske.

European
Union
Science
Olympiad

2. Vilken temperatur är bäst?
Lösningar med 3 % salthalt placeras i olika temperaturer
upp till ca 40°C.
3.Vilket pH är bäst?
Lösningar med 3% salthalt och med pH-värden mellan
5 och 10 används. Justera pH med natriumvätekarbonat
eller svag saltsyralösning.

c) Fortplantning och populationsstudier
När miljöförhållandena är olämpliga, som när salthalten
överskrider 5%, det uppstår matbrist eller syrehalten
är för låg, övergår honorna till att bilda embryon som
omges av ett hårt skal. (Det är sådana embryon som
kan köpas i akvarieaffärer.) Populationen kraschar då.
Genom att följa utvecklingen av Artemiakulturen under
en längre tid kan man få förståelse för sådana begrepp
inom populationsdynamiken som exponentiell tillväxt,
miljöns bärförmåga och populations-krasch.

d) Ljusets betydelse
• Använd ett kärl där djuren kan välja mellan ljus och
mörker eller låt en lampa lysa starkt mot en del av akvariet. Hur påverkas djuren av ljuset?
• Studera om det har betydelse om ljuset kommer underifrån eller ovanifrån. När simmar djuren rättvända
respektive upp och ner? Tänd och släck ljuset upprepade
gånger för att se djurens reaktioner. En OH-projektor eller ett preparermikroskop med belysning underifrån kan
användas – se bara till att det inte blir alltför varmt!
Britt-Marie Lidesten
Text och foto där fotograf ej angetts

Referenser:
• Tomkins, S. (2000) A review of the use of the brine shrimp, Artemia
spp, for teaching practical biology in schools and colleges. Journal of
Biological Education, 34(3), 117-122
• Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center, Universitetet i Gent http://allserv.rug.ac.be/aquaculture/index.htm

Biologilärarnas
förening
Välkommen till Biologilärarnas förening! Läs om
oss på vår hemsida www.biologilararna.nu Bli medlem så får du nya givande kontakter, möjlighet till
fortbildning och Biologen fyra gånger per år.
Christina Broman, ordförande. 0171 467436.

är en nystartad naturvetenskaplig europeisk olympiad
uppbyggd som en lagtävling för ungdomar som är 17 år
eller yngre. Varje tävlande lag består av tre deltagare.
Tävlingsuppgifterna är av praktisk art och integrerar
samtliga de tre naturvetenskapliga områdena biologi,
fysik och kemi. Första EU-olympiaden går av stapeln 613 april 2003 i Dublin, Irland. Där kommer Sverige att
vara representerat av ett lag, som utsetts av ämnesföreningarna. Därefter kommer olympiaden att anordnas
årsvis i april i ett av de deltagande länderna och föregås
av en svensk uttagningstävling för elever i år 9.
Syftet med EUSO är att stimulera intresset för naturvetenskap, visa på vikten av högre studier och framsynt lärande, utbyta idéer, material och uppmuntra
samarbete mellan skolor och lärare inom EU-länderna,
och förbereda europeiska elever inför de internationella
olympiaderna.
EUSO samordnas av en styrgrupp bestående av representanter för ämnesföreningar, samfund, resurscentra och Skolverket. För mer information kontakta:
Cecilia Bergström
Skolverket
cecilia.bergstrom@skolverket.se

Biologiolympiaden
är en av flera ämnesanknutna tävlingar för gymnasieelever.
Första steget är en nationell uttagning som följs av
en internationell olympiad där Sverige har varit med sedan 1991. Den nationella tävlingen genomförs den 19
mars 2003. De skriftliga proven kommer att skickas ut
till alla gymnasieskolor som har NV/TE-program någon
vecka innan provtillfället. De fyra eleverna med bästa
resultaten från den nationella tävlingen får delta i den
internationella biologiolympiaden, som i år äger rum i
Minsk, Vitryssland 8-15 juli.
För mer information kontakta:
Christina Broman, ordf. Biologilärarnas förening tel 0171467436 christina.broman@bildning.habo.se

Britt-Marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och
bioteknik, tel 018-471 50 66 Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se
Biologiolympiaden genomförs av Biologilärarnas förening med stöd av
Skolverket, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik.
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Hållbar utveckling - att införa miljöledningssystem
Allt fler företag och organisationer arbetar systematiskt
med miljöfrågor och inför miljöledningssystem. Klarar
skolan utmaningen att förnya och utveckla miljöundervisningen? Att arbeta med miljöledningssystem kan vara
en väg att öka kunskapen och engagemanget hos elever
och personal.
I regeringsförklaringen hösten 2001 framhöll statsminister Göran Persson att Sverige skall fortsätta att gå i spetsen för ”omställningen till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling”. Uttrycket ”hållbar utveckling”
används nu i många sammanhang, men var förekommer
det första gången? 1987 presenterade FN-kommissionen
kring miljö och utveckling rapporten ”Vår gemensamma
framtid”. I den beskrivs begreppet ”hållbar utveckling”
som ”en utveckling som
tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov”. Som ett led i arbetet med Agenda 21 träffades
utbildningsministrarna från Östersjöregionen d.v.s. Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge,
Polen, Ryssland, Tyskland och Sverige i januari 2002
på Haga slott. Man enades då om dokumentet ”Agenda
21 för utbildning för hållbar utveckling i regionen,
Baltic 21E”. (http://utbildning.regeringen.se/HUT/pdf/
baltic21_se.pdf)
Här fastslår man att det är en uppgift för hela utbildningssystemet att genomföra handlingsprogrammet inom
Baltic 21E och föreslår ”att hållbar utveckling blir ett av
de huvudsakliga målen för hela utbildningssystemet”. I mål
för skolan skriver man att: ”Alla elever ska ha kompetens,
värderingar och färdigheter för att kunna vara aktiva, demokratiska och ansvarsfulla medborgare och för att kunna
fatta egna beslut liksom för att kunna delta i beslut inom olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle.”
I handlingsprogrammet behandlas kompetensutveckling inom utbildningssektorn och följande anges under
åtgärder: ”Introducera och utveckla ledningssystem för
hållbar utveckling vid utbildningsinstitutioner, inklusive
skolor och universitet/högskolor liksom bland aktörer inom
folkbildningen.”
Om ansvarsfrågan sägs att ”Rektorer vid skolor och institutionsansvariga vid universitet/högskolor har ansvaret
för att aktivt stödja personalen i deras arbete att implementera handlingsprogrammet.”

Skolan är inte en isolerad del av samhället. Mycket
händer inom miljöområdet. Många företag, organisationer och myndigheter strukturerar miljöarbetet genom
att införa ett miljöledningssystem. Det är dags att även
skolan börjar arbeta systematiskt och tar ett helhetsgrepp
på miljöarbetet! Att införa ett miljöledningssystem ger
struktur åt arbetet och kan innebära en nytändning för
miljöfrågorna. Detta blir också ett sätt att förena olika
personalgrupper och elever i ett gemensamt arbete.

Att välja ledningssystem
Hur sätter vi igång? Först gäller det att välja ett lämpligt
ledningssystem. Det ledningssystem som företrädelsevis
används av industrier är ISO 14001. Att införa ISO
14001 ställer stora
krav på hela organisationen och en omfattande dokumentation och systematisk
uppföljning är nödvändig. Miljöledningssystem som är
mer anpassade för skolans verksamhet är Skolverkets
utmärkelse Miljösko-la, Grön Flagg som organisationen
Håll Sverige Rent står bakom, samt Miljödiplomering som
används av ett flertal kommuner.
Miljöledningssystemen är uppbyggda på ett likartat
sätt. Arbetet börjar med en miljöutredning, som gäller
den egna verksamheten, där man beskriver vilka lagar
och bestämmelser som gäller, samt redovisar hur verksamheten påverkar miljön. Sedan är det dags att formulera ställningstagande och inriktning för miljöarbetet i en
övergripande miljöpolicy. Målen för miljöarbetet kan nu
formuleras och därefter skrivs ett handlingsprogram som
innehåller en konkret beskrivning av hur arbetet ska genomföras och ansvaret fördelas. När handlingsprogrammet har genomförts görs en miljörevision som grundas på
en utförlig, skriftlig dokumentation. Arbetet sammanfattas i en miljöredovisning. Sedan är det dags att ta nya tag.
I alla miljöledningssystem ingår att ständiga förbättringar
ska göras.

”hållbar utveckling blir ett av de huvudsakliga målen för hela utbildningssystemet”
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Miljöskola
Utmärkelsen miljöskola är utformad
av Skolverket enligt förordning:
SKOLFS 1998:22. För att få denna
utmärkelse, som hittills ca 40 skolor
och förskolor fått, krävs ett omfattande arbete som innefattar miljö,
arbetsmiljö och hälsa. Kriterier finns inom de fyra områdena; A. Övergripande, B. Verksamhet, C. Arbetsmiljö
och hälsoarbete, samt D. Fysisk miljö. Krav finns på att
skolorna ska arbeta med samtliga kriterier inom område
A och B, de kriterier i område C som passar för verksamheten, samt med 15 kriterier som man själv väljer inom
område D. För att arbetet ska kunna genomföras är det
viktigt att engagera så många som möjligt och att det integreras i undervisningen
Förskolorna/skolorna kartlägger först sin verksamhet.
Med detta som grund utformas egna mål för hur man ska
arbeta vidare med miljö-, arbetsmiljö- och hälsofrågor.
De egna målen utgör förskolans/skolans handlingsprogram för hållbar utveckling. Därefter skickar man in sitt
handlingsprogram och en avsiktsförklaring till Skolverket
för godkännande. När handlingsprogrammet är genomfört lämnar skolan in en redovisning och en ansökan om
att få utmärkelsen Miljöskola. Skolverket beslutar om utmärkelsen Miljöskola som sedan gäller under tre år. Inom
ett år efter diplomeringen skickas ett nytt handlingsprogram för det fortsatta miljöarbetet till Skolverket och en
ny resultatredovisning görs inom ytterligare tre år, d.v.s.
nya resultat ska redovisas vart tredje år efter att man har
fått utmärkelsen Miljöskola.

I jämförelse med ISO 14001 är utmärkelsen Miljöskola ett system som fokuserar
på barns/elevers och personals inflytande
och delaktighet samt på pedagogisk utveckling, medan ISO 14001 saknar en
pedagogisk grund. ISO 14001 är också ett
mer omfattande ledningssystem för hela verksamheten
som ställer större krav på dokumentation och systematisk uppföljning.
För närvarande pågår en utvärdering av hur arbetet
med utmärkelsen Miljöskola har fungerat. Troligen kommer detta att resultera i att reglerna förändras så att det
blir möjligt att göra en etappindelning av kriterierna och
att arbetet därmed blir lättare att genomföra.
På Skolverkets hemsida finns en databas med godkända handlingsprogram och resultatredovisningar. Här finns
många goda idéer att hämta från t.ex. Fjälkestads skola i
Kristianstad (grundskola, skolår 3-5), Ängshagenskolan i
Sala, (förskoleklass, grundskola skolår 1-6) och Nobelgymnasiet i Karlstad (program: BF, BP, EC, EN,FP, HV,
TE, IV, gymnasiesärskola).
Skolverket:
http://www.skolverket.se/studier/miljo/miljoskolor/index.shtml

Kontaktpersoner:
Evalotta Nyander, Skolverket (projektledare):
tel 08-5273 3183,evalotta.nyander@skolverket.se
Elisabeth Aaro, Skolverket (stödjer skolor):
elisabeth.aaro@skolverket.se
Monica Yngvesson, Skolverket (stödjer förskolor):
monica.yngvesson@skolverket.se

Grön flagg
Grön Flagg har fått ett enormt genomslag.
I januari var ca 931 skolor och förskolor
med i nätverket Grön Flagg och ca 647
har fått den gröna flaggan. Grön Flagg startade i Sverige 1996 och är den svenska grenen av Ecoschools, som leds av FEE, Foundation for Environmental
Education. I Eco-schools deltar 25 länder.
När en skola börjar arbetet med Grön Flagg startar
man med att utse ett miljöråd med representanter för
personal och elever. I förskolan kan barnen i stället representeras av någon förälder. Arbetet med Grön Flagg
bygger på fyra teman; kretslopp, vatten, energi och skog.
Skolan skall välja fem konkreta miljömål inom ett tema
och redovisa dem på en anmälningsblankett. Grön Flagg
står för en demokratisk, utåtriktad verksamhet och därför
har man som krav att en förtroendevald kommunalpolitiker skall ta del av anmälan och sedan även av redovisningen. En anmälningsavgift på 500 kronor tas ut.
När arbetet är klart, tidigast efter ett halvår, lämnas
en rapport till Grön Flagg, som bedömer om skolan kan

godkännas och få den gröna flaggan. Det
är meningen att arbetet med nya miljömål
ska fortsätta kontinuerligt och senast efter
ett halvår skickas en återanmälan in med ett
nytt tema och nya miljömål.
Det är lätt att komma igång med Grön
Flagg eftersom man kan fokusera på ett tema som passar in i den pedagogiska verksamheten. Många förskolor
engagerar barnen i t ex kompostering och sortering av
avfall. På Grön Flaggs hemsida presenteras en speciell
förskola eller skola varje månad och vissa av skolorna
beskriver sitt arbete på en minisajt. Läs vidare om t.ex.
Charlottenborgsskolan i Motala, som var den första
skolan i Sverige som fick utmärkelsen Grön Flagg, och
Visborgsstadens förskola i Visby, som är Månadens förskola för februari.
Stiftelsen Håll Sverige Rent; hemsida och kontaktperson:
http://www.hsr.se

Catrin Johansson, catrin.johansson@hsr.se
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Miljödiplomering
Detta system för miljöledning skiljer sig
från föregående eftersom det inte i första
hand är tänkt för skolor. Metodiken har
utarbetats av Göteborgs kommun och används nu av
totalt 24 kommuner. Miljödiplomering är en förenklad
version av ISO 14001. Anslutningsavgiften är ca
6000 kronor. Arbetet utgår från en checklista (se länk
nedan) med ett antal huvudrubriker som handlar om
miljöledning och olika konkreta arbetsområden, t.ex.
lokaler, personalens roll, återanvändning/källsortering
och kemikaliehantering. Checklistan gör arbetet konkret
och överskådligt. Det finns en viss flexibilitet när det
gäller att stryka eller tillföra punkter på checklistan för
att den ska kunna anpassas till olika verksamheter. Det
är nödvändigt att personalen är delaktig i arbetet och
för skolor gäller detta även eleverna. När arbetet är klart
görs en revision av någon ansvarig från kommunen.
Därefter skall en årlig uppdatering göras.

inte bara om hur man inför ett miljöledningssystem utan får också arbeta konkret med
genomförandet. De pedagogiska fördelarna
är uppenbara.
I Göteborg arbetar den lokala fastighetsförvaltningen
(LFF) aktivt med att miljöanpassa skollokaler och är ett
stöd vid Miljödiplomering av skolornas hela verksamhet.
Den första F-9 skolan som är på väg att Miljödiplomeras
är Bräckeskolan i Göteborg med över 500 elever. Arbetet
med lokalerna är klart, medan diplomeringen av skolans
verksamhet görs senare i vår. På Erik Dahlbergsgymnasiet
i Jönköping, som har ca 1300 elever, startade man arbetet i början av 2002 och hoppas vara klara under
detta år. Här centreras arbetet runt de elever som läser
Miljövetenskaplig inriktning på Naturvetenskapsprogrammet. Denna elevgrupp har ett speciellt ansvar för
information till elever och personal, men finns med i alla
delar av arbetet.

I kommuner som arbetar med detta system blir skolan en del av den kommunala verksamheten – skolan blir
inte en isolerad värld utan arbetar på lika villkor som
andra. Stödet från kommunernas Agenda 21 kontor är
också värdefullt. Eleverna deltar i ett realistiskt arbete – i
en lärande process med ett konkret mål. Eleverna lär sig

Om miljödiplomering från Göteborgs kommun (med checklista):
http://www.miljo.goteborg.se/sub/info/Miljodiplomering/miljodiplomering.htm

Kontaktpersoner:
Minna Panas, lärare på Bräckeskolan, Göteborg
minna_anneli@hotmail.com
Ulrica Stagell, lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping
st@ed.edu.jonkoping.se

Jämförelse
Miljöskola

Grön flagg

Miljödiplomering

För vilka?

Förskolor, skolor

Förskolor, skolor, folkhögskolor

Verksamheter som mindre företag, fastigheter, skolor

Vem står bakom?

Skolverket

Stiftelsen Håll Sverige rent

Kommuner, genom Agenda 21 kontoren

Omfattning?

Yttre miljö, arbetsmiljö, hälsoarbete

Fokus på yttre miljö

Fokus på yttre miljö

Arbetsinsats?

Störst

Minst

Medel

Pedagogisk grund?

Finns i systemet

Finns i systemet

Utformas på skolan

Antal skolor/förskolor?

Ca 40 Miljöskolor

647 har fått miljöutmärkelsen
Grön flagg (jan)

Fåtal skolor

Kostnad för anslutning?

Gratis

500 kronor

Ca 6000 kronor

Uppdatering?

Efter tre år

Efter 1⁄2 år

Efter ett år

De tre metoderna för miljöledning har olika fördelar.
Grön Flagg är det system som är minst omfattade och
lättast att komma igång med. En möjlighet för skolor som
vill arbeta med miljöfrågor är att pröva sig fram genom
att börja med Grön Flagg och sedan gå vidare med ett
mer omfattande miljöledningssystem. Att arbeta med
Miljödiplomering ger en bättre helhetssyn, men kräver
också mer arbete framför allt av andra personalgrupper
än lärare. Detta gäller också utmärkelsen Miljöskola, som
innefattar inte bara den yttre miljön utan också arbetsmiljö och hälsoarbete. Detta är därför det mest omfattande systemet. För de mer krävande miljöledningssystemen
är det viktigt med en bra organisation för att kunna samordna arbetet där det klart framgår hur ansvaret fördelas
och att alla personalkategorier och elever är representerade vid diskussioner och då beslut fattas.
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Kanske verkar det krävande att arbeta med miljöledningssystem i skolan? Det stämmer att det kräver intresse
och engagemang, men miljöarbetet är en viktig del av
skolornas verksamhet. Att införa ett miljöledningssystem
ger struktur åt arbetet, samt dessutom goda kunskaper
och förhoppningsvis ett fördjupat intresse hos elever och
personal. Visst är det också roligt att arbeta tillsammans
mot ett gemensamt mål!
Britt-Marie Lidesten

PhotoDisc
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Bioteknik till vardags

ENZYMER I
TVÄTTMEDEL
- eller vad är det egentligen
för likhet mellan dig och en
höbakterie?
Har du någon gång studerat en tvättmedelsförpackning och försökt förstå innehållsförteckningen? Bland
alla mer eller mindre obegripliga kemiska beteckningar
brukar enzym finnas med. Enzymer finns i alla levande
organismer och utan dem skulle de kemiska rektionerna
gå alldeles för långsamt i cellerna. För att t.ex. bryta ner
maten till små molekyler, som kan tas upp i kroppen,
krävs enzymer som påverkar proteiner, fett och kolhydrater. Det är därför en utmärkt idé att tillsätta enzymer
i tvättmedel eftersom det ofta finns fläckar av t.ex. organiskt material på smutskläderna.
Enzymer bryts lätt ner och kan minska behovet av andra tillsatser i tvättmedel. Dessutom krävs mindre energi
när man tvättar eftersom enzymtvättmedel är effektiva
vid lägre temperatur. Det är därför miljövänligt att använda enzymtvättmedel. Enzymerna kapslas numera in
för att minska problemen för allergiker.
Varifrån kommer enzymerna i tvättmedlen? Dessa
proteinmolekyler är alltför komplicerade för att tillverkas på kemisk väg och man tar därför hjälp av bakterier.
Bakteriestammar, som bildar enzymer, har isolerats och
under senare år även modifierats med genteknik och används nu i den biotekniska industrin för produktion av
enzymer.
Den försöksbeskrivning som följer visar hur en av
Bacillusarterna som används för produktion av tvättmedelsenzymer, höbakterien (Bacillus subtilis), kan anrikas
från ett naturligt substrat, i det här fallet hö eller gräs.
Bakterien testas för att se om vissa specifika enzymer
bildas. Resultaten från bakterieförsöken jämförs med effekten av saliv och tvättmedel.

Att fundera på i anslutning till försöken:
• Vad innehåller tvättmedel och vilken betydelse har de
olika tillsatserna?
• Vilken likhet finns det mellan enzymerna i tvättmedel
och enzymer som tillverkas i vår kropp och av
höbakterien?
• Var, hur och varför sker enzymreaktionerna i vår kropp?

Nivå:
Grundskolan från skolår 5, olika kurser på gymnasiet

Säkerhet:
För båda kemikalierna metylenblått och jodlösning
gäller att skölja med vatten vid stänk på huden och i
ögonen, samt kontakta läkare vid ögonbesvär.
Höbakterien, Bacillus subtilis, är inte sjukdomsframkallande och hör till den lägsta skyddsklassen. Den passar
därför att använda i skolan. I försöket odlar man upp en
blandning av bakterier från en naturlig miljö och som
alltid i sådana fall skall man hantera kulturen på ett betryggande sätt eftersom man inte kan veta exakt vilka
mikroorganismer som finns.

Allmänna regler vid arbete med mikroorganismer:
1. Använd skyddskläder.
2. Håll god ordning på arbetsplatsen och iaktta renlighet genom att bl.a. alltid tvätta händerna efter arbetet.
3. Det är viktigt att inte utsätta sig för risken att få
mikroorganismer i munnen genom att t.ex. äta eller
dricka under arbetet.
4. Undvik bildning av aerosol, spill och stänk.
5. Hantera bakteriekulturer i slutna kärl.
6. Hantera avfall på ett säkert sätt. Se till att ha rutiner
för hantering av spill och olycka/tillbud.

Material till hökulturen:
hö eller gräs
300 ml E-kolv med bomullspropp
100 ml kranvatten
eventuellt 20 ml Nutrient broth
mikroskop + utrustning för mikroskopering

Kemikalier
jodlösning (Jodopax kan inköpas på apotek)
metylenblått
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Övrigt material
ympnål/engångsplatinös eller glaspipett
petriskålar
mikroskop och utrusning för mikroskopering
värmeskåp (ej nödvändigt)
autoklav (ej nödvändigt)

Medier:
1. Nutrient broth* (NB) beredes enligt anvisning på
förpackningen.
2. Stärkelsemedium:
Nutrient agar* (=nutrient broth* + 1,5% agar*) + 2 %
stärkelse
3. Mjölkagar (Kaseinmedium):
torrmjölks pulver 10,0 g
(pepton* 5,0 g, ej nödvändigt, men förbättrar tillväxt)
agar* 15,0 g
avjoniserat vatten 1000 ml
Autoklavera vid ca 0,9 atm i 15 min.
*Inköps från firma som säljer
mikrobiologiska medier

Försöksbeskrivningar:
■
■■
■■■

Enkelt, grundläggande försök
Mer krävande försök
Mest krävande försök. För gymnasieelever
eller som demonstration.

Enklaste försöken med enzymtvättmedel för
yngre elever
■

Låt eleverna undersöka hur tvättmedel fungerar. Ta ett
stycke vitt bomullstyg och smutsa ner ordentligt med
olika slag av matrester. Låt tygstycket torka, klipp sedan
tyget i mindre delar och dela ut till elevgrupperna. Varje
grupp behöver också tvättmedel och en termos för att
hålla rätt temperatur på tvättmedelslösningen.
Elevgrupperna kan göra olika varianter på försök.
T.ex. pröva olika slags tvättmedel, olika temperatur på
tvättvätskan eller olika mycket tvättmedel. Tänk bara på
att undersöka en sak i taget!
■■

Att göra i ordning och studera en hökultur

1. Blanda 20 ml Nutrient broth (NB) med 100 ml kranvatten och häll i en 300 ml E-kolv. (Det fungerar även
utan tillsats av NB, men utvecklingen blir bättre med lite
näringstillskott.)
2. Klipp lite hö eller gräs och lägg i. (Det ska finnas en
fri vätskeyta ovanför höet för att det ska bli en tillväxt av
bakterier i ytskiktet.)
3. Sätt i en bomullspropp i E-kolven och koka i 10-15
min. Låt stå några dagar i rumstemperatur. Gör ytterliga-
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re en hökultur som inte kokas.
Följ förändringarna i kolvarna
med några dagars mellanrum genom att studera prov från ytskiktet
i mikroskop.
■■■

Färgning av bakterier

För att bakterierna ska synas bra i
mikroskop behöver man fixera och
färga dem. Stryk ut en droppe
bakterielösning på ett objektglas.
Låt lufttorka och fixera sedan
bakterierna genom att föra objektglaset hastigt några gånger
genom en gaslåga med preparatet uppåt – förstör inte bakterierna genom alltför kraftig
uppvärmning. Droppa på
lite metylenblått och låt
verka i tre minuter. Skölj
bort överskottet av färg med
vatten. Studera bakterierna
utan täckglas med helst 1000x
förstoring och immersionsobjektiv.
Bakterierna är mycket små (ca 3µm)
och därför svåra att mikroskopera. Bäst är om läraren
kan demonstrera.
■■

Test på agarplattor

1. Gör i ordning mjölkagarmedium och stärkelsemedium.
Gjut plattor och låt mediet stelna.
2. Ca tre dagar efter hökulturen startats tar man prov från
ytskiktet med en steril ympnål och stryker ett par streck
på mjölkagarplattor, respektive stärkelseplattor. (Om
man saknar ympnål går det att använda en ren glaspipett
och droppa på lite lösning på plattorna.) Placera plattorna
i värmeskåp i 1-2 dygn (ca 35 °C; i rumstemperaturen tar
det ytterligare något dygn.). Mjölkagarplattorna studeras
direkt, medan effekten på stärkelseplattan framträder
först när man droppar på jodlösning.
3. Testa effekten av tvättmedel på mjölkagarmediet genom att placera några korn tvättmedel på plattan.
4. Effekten av tvättmedel på stärkelsemedium kan också
studeras. Det är dock tänkbart att andra ämnen i tvättmedlet än enzym påverkar jodlösningen.
5. Testa effekten av någon droppe saliv på stärkelseagarplatta.

Petriskål med stärkelsemedium som visar hur höbakterien utsöndrar enzym som bryter ner stärkelse (gulfärgat medium). Blåfärgat
medium visar stärkelse som ej brutits ner.
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Vad är det alltså för likhet mellan dig, höbakterien och tvättmedel?
Om man studerar en hökultur i mikroskop som inte kokats, kan
man se ett myller av encelliga djur (ciliater) och bakterier. Detta lilla
ekosystem förändras med tiden och är ett intressant studieobjekt.
Den kultur som kokats innehåller inga encelliga djur. Här dominerar
höbakterien, Bacillus subtilis, eftersom den kan bilda inaktiva sporer
som överlever höga temperaturer. Sporer har ett kraftigt hölje som
skyddar cellen under ogynnsamma miljöförhållanden. När lösningen
svalnat utvecklas sporerna till aktiva bakterier och eftersom de flesta
andra bakterier dör vid upphettningen, så kommer höbakterien att
dominera.
Höbakterien bildar bl.a. enzymer som bryter ner stärkelse och
protein. Dessa enzymer utsöndras från cellen och bryter ner näringsämnen i omgivningen som bakterien sedan kan ta upp. Runt bakteriekolonierna bildas därför en zon där protein- och stärkelsenedbrytande
enzymer verkar. På mjölkagarplattan syns en klar zon runt bakteriekolonierna beroende på att de stora kaseinmolekylerna bryts ner till lösliga aminosyror. Stärkelse färgas mörkt blåviolett av jodlösning, men
där stärkelsenedbrytande enzym verkar blir färgen gulaktig.
Varifrån kommer ursprungligen de bakterier som används industriellt? För att t.ex. hitta bakterier som kan bryta ner proteiner kan
man, precis som i den beskrivna laborationen, ta vara på bakterier
från naturliga miljöer och odla dem på mjölkagarplattor. Den bakteriekoloni som bildar den största, klara zonen bryter ner proteiner mest
effektivt. Man fortsätter ofta arbetet med den utvalda vildstammen
genom att åstadkomma mutationer och sedan successivt välja ut den
organism som producerar mest enzym.
Tvättmedel innehåller biotekniskt framställda enzymer från någon
Bacillusart t.ex. Bacillus subtilis. Enzymerna är mest effektiva vid temperaturer mellan 40-60 ºC och i basisk miljö. Det kan förekomma ett
flertal typer av enzymer i tvättmedel:
• Amylas löser upp stärkelserika fläckar från t ex bröddeg
• Lipas löser upp fettfläckar från t ex olja, dressing och läppstift
• Proteas löser upp proteinhaltiga fläckar från t ex blod, ägg och svett
• Cellulas bevarar tygets färger genom att ta bort det yttersta, slitna
fiberlagret på tyget, så att färgerna behåller sin lyster
Britt-Marie Lidesten
Text och foto

Bioscience
Explained
Kloning, stamceller och genmodifierad
mat – ord som man läser ofta i våra
tidningar och hör i radio och TV.
Utvecklingen inom bioteknik och
biovetenskap går rasande fort och det
är svårt att som lärare ha kunskap som
räcker att besvara elevers frågor inom
dessa ämnen.
Av denna anledning har vi startat en
webbtidskrift – Bioscience Explained
– ett samarbetsprojekt mellan Naturvetenskapliga fakulteteten, Göteborgs
universitet och NCBE, Readings universitet, England och med stöd från
AstraZeneca och Skolverket. Tidskriften innehåller artiklar och laborationer
och riktar sig till lärare som undervisar
ungdomar mellan 10-19 år. Den innehåller även test av labutrustning och
bokrecensioner. Tidskriften är också
direkt användbar för elever som gör
projektarbeten. Den är också öppen
för publikationer från lärare i Sverige
och andra länder. Två nummer finns
nu på nätet:
www.bioscience-explained.org
Elisabeth Strömberg
redaktör, Göteborgs universitet

Mikrobiologi och bioteknik på nätet:
National Centre for Biotechnology Education (NCBE) vid Readings universitet, England har mycket material för skolan på hemsidan www.ncbe.reading.ac.uk
Välj Practicals för att nå labhäften i pdf-format som handlar om t.ex bioteknik och
genteknik.
En fantastiskt länksamling finns på Karolinska Institutets hemsida www. kib.ki.se
Välj först Biomedicinska länkar och sedan t.ex Micro & CellBiology

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 2003• Får fritt kopieras om källan anges.

13

Nyfiken på

Under läsåret 2001-2002 kom ca 1500 elever i klass 1-9
i på olika vis i kontakt med bioteknik. Deras lärare gick
en kurs i vilken det ingick att arbeta med bioteknik/
genteknik i klassen.
Kurserna erbjöds vid följande teknik- och naturvetenskapscentra: Fenomenalen i Visby, Teknikens Hus i Luleå
och Navet i Borås. Kursinnehållet ryms inom Skolverkets
ramkursplan ”Nyfiken på Bioteknik”.
Få länder nämner överhuvudtaget bioteknik/genteknik i kursplaner för yngre elever. Det betyder att det
finns få undersökningar om yngre elevers förhållande till
genteknik och lite material både om och för den gruppen
elever. De lärare som deltog i dessa kurser i Bioteknik genomförde ett pionjärarbete.

FOTO: TEKNIKENS HUS, LULEÅ

yngre elever och
bioteknik???

Lärare på bioteknikkursen som arrangerades av Teknikens
Hus i Luleå lär sig extrahera DNA.
Det väcker nyfikenhet på hur kroppen fungerar. En 3:e
klass fick göra en modell av en DNA-molekyl. Varje elev
gjorde sin egen molekyl med bara 6 baser, och sedan jämförde man i klassen. Inga elever hade samma sekvens.
”Då är det ju inte underligt att vi allihopa är olika!”,
kommenterade en 10-åring.

Likt och olikt

DNA från TV

6 – 10-åringar

10 – 14-åringar

De lärare som hade de yngsta eleverna valde i de flesta
fall att utgå från frågeställningen ”vem är jag?” I en klass
ledde diskussionen om vad som är likt och olikt till följdfrågan vem som var annorlunda, vilket i sin tur ledde till
samtal om rasism och mobbing. Vem är jag lik, vilka
egenskaper har bara jag, vilka finns i släkten och vilka
har jag skaffat och inte ärvt. De flesta elever blev mycket
intresserade och ville veta hur det kom sig att man var
lik sina föräldrar. Det var en fråga som läraren gärna
fortsatte att diskutera. Ett adopterat barn fann en trygghet i att det någonstans fanns någon som var mycket lik
honom/henne. Andra adopterade barn konstaterade att
de var lika sina föräldrar som de bodde hos, de skrattade
ju åt samma skämt, var intresserade av samma sporter,
tyckte om och uppskattade samma saker.
I flera klasser med yngre elever kom diskussionen in
på ämnet befruktning och eleverna kunde inte bara berätta om ägg och spermier utan även om varför hälften av
arvet kom från vardera föräldern.
”Receptet kom från båda föräldrarna och det blev ett alldeles unikt barn! Varje gång!”
”Vem hade kunnat tänka ut något så fantastiskt som hur
barn blir till?”
Många lärare valde att bygga en modell av cellen för
att göra något praktiskt som anknöt till samtalen om celler. Flera elever hade redan tidigare hört talas om stamceller, DNA och kloning och tyckte det var bra att läraren tog upp det i klassen. Flera lärare kommer i fortsättningen att inleda med cellen när man läser om kroppen.

De lite äldre eleverna, skolåren 4-7, arbetade också med
bilder av sig själva och med egenskaper från föräldrar och
släktingar. Vad är likt och vad är olikt? Vilka egenskaper
ärvs och vilka förvärvas? Vad är arv ”på riktigt alltså?”.
Många elever i 10-årsåldern hade hört om stamceller,
kloning, DNA, genteknik och ville gärna veta mera. I flera
klasser blev det en debatt om rätt och fel, vad man skulle
få klona och vem som skulle bestämma. Många elever
hade hört orden i TV och på film men inte haft klart för
sig vad de innebar. En elev som hört ordet ”DNA” på TV
i samband med brott, berättade långt efteråt för läraren,
att han tidigare trott att det hade något att göra med FBI
eller CIA men att han nu visste vad det var.
Pedagogerna var förvånade över att barnen kunde så
mycket och berättade att det var inte de ”vanliga duktiga” utan helt andra elever som blev synliga. ”Barnens
behov av att prata om detta var enormt!”
I de flesta klasser extraherade man DNA ur olika frukter och några elever ville absolut veta om det gick att se
sitt eget DNA. Läraren lät eleverna ta fram sitt eget DNA
ur kindceller. Det blev en stor upplevelse för många elever. ”Åh, det har säkert inte mina föräldrar sett, det måste
jag visa dom.” Flera elever sa spontant att det här kan nog
inte mina föräldrar, det fick dom inte lära sig i skolan. De
flesta lärare hade i början varit mycket skeptiska till att
ta upp frågor om bioteknik med så unga elever men alla
rapporterade att det inte bara var möjligt, det var i högsta
grad inspirerande. ”Det är inte fel att diskutera och undervisa 10-åringar om detta – tvärtom!”
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Kunskaper och värderingar
14 – 16-åringar
En mindre grupp lärare som undervisade elever i skolår
7-9, gick en kurs som var annorlunda till innehåll men
inte till upplägg.
Denna grupp lärare var något tveksamma till att bli
tvungna att behandla genteknik innan eleverna hade läst
den traditionella, klassiska genetiken och den brukade
man oftast läsa mot slutet av skolår 9. Många lärare valde att börja med att fråga vilka ord eleverna hade hört
talas om och vilka de ansåg sig kunna. En del gick vidare
och frågade varifrån eleverna hade fått sin kunskap och
i denna lilla enkät visade det sig att 30 % angav TV och
28 % dagspress. I några klasser tog man upp vilka värderingar man knöt till vissa ord och begrepp och fick bra
diskussioner om etik och moral. I ett fall, när man tog
upp frågorna igen efter en tid, visade det sig att flera av
eleverna hade tänkt om efter debatt och information.
Somliga lärare valde att ta upp aktuella tidningsartiklar
om genteknik i klasserna och låta dessa vara en start för
undervisningen. Efter diskussionerna frågade sig flera
elever spontant vad politiker och beslutsfattare egentligen kunde i dessa frågor.
Det fanns även i den gruppen av lärare några som
var förvånade över att eleverna kunde så mycket och att
de var så villiga att diskutera. Flera lärare konstaterade
också att det går att ta upp genteknik utan att eleverna
har baskunskaper i genetik.
En majoritet av lärarna rapporterade om ett överväldigande positivt gensvar i klasserna.
Margareta Johansson

Säkerhet vid arbete
med biologiskt material
Ett arbete pågår på resurscentrum kring regler och
säkerhet vid arbete med biologiskt material. Arbetet sker på uppdrag av Skolverket och i samverkan
med Arbetsmiljöverket, Gentekniknämnden, Jordbruksverket och Smittskyddsinstitutet.
Vi vill gärna att de som har synpunkter på regler och säkerhet i anslutning till biologiundervisning tar kontakt med oss. Det kan t.ex. handla om
att ge exempel på biologilaborationer som berörs
av detta.
Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se

Sommarkurser för lärare
Du kan hitta länkar till universitet, högskolor, föreningar och organisationer som anordnar sommarkurser
för lärare inom biologiområdet på resurscentrums
hemsida och på adressen http://www.studera.nu.
Följande kurs är ett exempel på en sommarkurs för
lärare i bioteknik.

Kurser i bioteknik och modern
biologi för lärare i biologi och
kemi
Under 10 år har vi bedrivit kurser i bioteknik för lärare.
Det började med en sommarkurs 1994 på Kristinebergs
Marina Forskningsstation där vi blandade laborationer
med föreläsningar och utflykter. Laborationerna var
direkt anpassade för att användas i skolan. Eftersom
kursen var ett internat kunde dygnets alla timmar
utnyttjas och lärare fick tillfälle att föra diskussioner
och utbyta erfarenheter även om olika skolsituationer.
Detta har visade sig vara ett uppskattat koncept, vilket
gjorde att vi har fortsatt denna kursverksamhet.
Dagens biologi ger också upphov till många etiska
ställningstaganden och därför har etikdiskussioner på
olika sätt också varit ett viktigt inslag i kurserna. Vissa
år har vi haft med lärare i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen för att kunna föra dessa diskussioner med en bredare bakgrund.
Idag är dessa kurser 5-p kurser vid Göteborgs universitet. De deltagande lärarna skall innan de kommer
till den laborativa delen, som fortfarande är förlagd till
Kristinebergs Marina Forskningsstation, ha läst och
besvarat instuderingsuppgifter till viss litteratur inom
bioteknik. Detta innebär att dagarna på Kristineberg
blir effektivare, eftersom lärarna har fräschat upp sina
kunskaper inom området och det laborativa kan ägnas
det huvudsakliga intresset. Genom att ha med en del
föreläsningar inom områden som är aktuella och ligger
i forskningsfronten så uppdateras vissa kunskaper ytterligare.
Kurserna har blivit mycket populära och vissa år har
vi dubblerat kursen eller förlagt ytterligare en kurs till
höstterminen. Eftersom det fordras laborationsutrymmen är antalet kursdeltagare begränsat till 20.
Vi har också de senaste åren utvecklat kurser i mikrobiologi och bioinformatik enligt liknande koncept.
Ansökan till 5-p Bioteknik ställs till Göteborgs universitet före den 15 mars.
Elisabeth Strömberg
Göteborgs universitet
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Kontakt!
I det första numret av Bi-lagan har vi valt att ta upp flera olika ämnen
med förhoppningen att lärare med skilda intressen från olika delar
av skolan ska hitta något av intresse. Mycket av det som finns med i
detta nummer är inte knutet till någon viss åldersgrupp av elever. Ofta
kan man göra enklare undersökningar med yngre elever och sedan
fördjupa arbetet ju äldre eleverna blir.
• Har du synpunkter, tankar och idéer som rör innehållet i
detta nummer av Bi-lagan?
• Har du frågor i anslutning till det som står i detta nummer av Bi-lagan?
• Är det något som du skulle vilja att vi tog upp på vår
hemsida eller i nästa nummer av Bi-lagan?
• Gör du något spännande och intressant på din skola som
du skulle kunna dela med dig av?
• Är du verksam i en kommun/region som planerar en
träff för NO/biologilärare? Hör gärna av dig för en eventuell samverkan kring innehållet.

Hör av dig till oss per telefon eller mail. Vi behöver ha många kontakter med lärare från förskolan upp till gymnasiet för att bli en användbar
resurs vid arbetet med biologi i skolorna.
Har du synpunkter, tankar och idéer som
rör någon av ovanstående punkter? Bland er
som ger konstruktiv respons lottar vi ut två
bokcheckar à 300:-. Vinnarnas namn kan du
läsa på hemsidan den 29 april.
info@bioresurs.uu.se
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Bi-lagan ges ut av Nationellt
resurscentrum för biologi och
bioteknik. Vi som jobbar här är:
Christina Polgren
Föreståndare
Inriktning förskola,
skola och vuxenutbildning
Christina.Polgren@bioresurs.uu.se
018-4715065

Britt-Marie Lidesten
Inriktning mot
gymnasium
Redaktör, layout

Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se
018-4715066

Margareta Johansson
Inriktning mot
grundskola

Margareta.Johansson@bioresurs.uu.se
018-4716407

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

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 2003• Får fritt kopieras om källan anges.

