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Bäste läsare,
Naturen har förberett sig för den kommande vintern. Löven skiftar i
ett spektrum av olika färger. (Pröva gärna att skanna ett vackert höstlöv, det ger den bästa avbildningen!) Vinterståndarna syns nu tydligt
när andra växter vissnat ner. Myrstacken sjuder inte längre synligt
av liv. Allt detta som sker i naturen kan ge upphov till funderingar
som kan bilda underlag för aktiviteter i och utanför klassrummet.
Naturen rymmer också en mängd ”livsöden” som kan ligga till grund
för olika berättelser. Hur en spännande berättelse kan skapas med
utgångspunkt i en myras liv kan du läsa mer om inne i tidningen.
Skrivande är också en större eller mindre del i gymnasieelevers
projektarbete. Grundläggande tankar om projektarbetet och ett par
exempel på elevarbeten finns med i det här numret.
Vintern är på stark frammarsch och har som alltid hunnit olika
långt i olika landsändar. Snart står också julen för dörren, med alla de
smaker och dofter som hör dit. Hur har användandet av våra julkryddor vuxit fram? I detta nummer ryms lite kryddhistoria och förslag
på försök med kryddor.
En målsättning med Bi-lagan är att visa på olika möjligheter till
praktiskt arbete i skolan. Mycket av det vi skriver om går att använda
i såväl grundskola som gymnasium, såväl med unga som äldre elever.
I de kursdagar/studiedagar vi erbjuder lärare ingår mycket praktiskt
arbete i form av försök och laborationer. Läs om kurserna på vår
hemsida www.bioresurs.uu.se, under Våra kurser. Hela detta läsår
gäller ett totalpris på 3500 kronor för en kursdag med upp till 20
deltagare.
En trevlig avslutning på denna termin och en bra start på nästa
önskar vi på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik!
Christina Polgren, föreståndare
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(Sveriges lantbruksuniversitet), Biologilärarnas
förening och Skolverket.
Prenumerera utan kostnad på Bi-lagan som
pappersexemplar eller elektronisk version.
Anmälan görs på: www.bioresurs.uu.se
För annonsering i Bi-lagan kontakta Margareta
Johansson, info@bioresurs.uu.se
Box 592, 751 24 Uppsala
tel 018 - 471 50 65 • fax 018-55 52 17
info@bioresurs.uu.se, www.bioresurs.uu.se

Berättelsen som pedagogiskt verktyg
Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp
förvandlas till en spännande berättelse?
Berättelsen kan liknas vid en hinderbana där huvudkaraktären (löparen) gör allt för att ta sig förbi
hindren och komma i mål. Hindren som huvudkaraktären drabbas av skapar spänning i berättelsen.
Läsaren blir nyfiken och frågar sig:
”Hur ska det gå?”
Genom lärarens berättelser eller under elevens egen
”forskning”, omvandlas fakta till historier som berör.
Berättelser om djuret, växten, astronauten, kungen
som abdikerade eller avloppsvattnet på väg till reningsverket väcker känslor till liv.
Det vi känt, det minns vi!

En berättelse kan planeras så här:
1. Fakta om huvudkaraktären (djuret, växten e.d.) skrivs
in i karaktärsschemat – se nedan.
2. Grovplanering skapas i hinderschemat eller med bilder
och symboler kring den röda tråden (se nästa sida).
3. Författaren reflekterar kring sin planering i hinderschemat, själv eller tillsammans med en kamrat:
• Hur får vi veta vilket problem som drabbat huvudkaraktären?
• Hur får vi veta vad huvudkaraktären vill göra för att
lösa problemet?
• Har vi i slutet fått svar på den ”Hur ska det gå”-fråga vi
ställde oss i början?
• Har varje hinder fått en trovärdig lösning?
• Är hindren placerade så att det svåraste kommer sist,
för att öka spänningen?

Karaktärsschema
Fysiskt – utanpå

Psykiskt – inuti

Kön: Steril hona

Egenskaper: trög, seg, sprallig, vimsig,
snabb, optimistisk, lugn, kamratlig, snål,
Ålder: 1 år (Kan bli 4 år)
långsam, vänlig, modig, sorgsen, lat, grym,
hjälpsam, tjurig, kaxig, aggressiv, ordentlig,
Namn: MYRSAN (arbetsmyra)
otålig, pessimistisk, pratglad, generös, peKroppsbyggnad: Stort huvud, mellan- dantisk, sur, osäker, slarvig, artig.......
kropp, bakkropp, sex ben, antenner
Snabb, flitig, samarbetsvillig. Kan
spruta gift (myrsyra)
Ansiktsform: Stort och ganska runt
Hår- och ögon: Nästan inget hår.
Facettögon
Hy: Brun-röd

Socialt – omkring
Ekonomi – god eller dålig? Har precis lagom av allt
Bostadsort: Skogen – vid vägen
Typ av bostad: Myrstack
Familj: Mamma (drottning), pappa (hanne) = död, 1 miljon
syskon
Släkt: Släkten bor tillsammans i stacken

Talanger: sportig, händig, konstnärlig, musi- Vänner: T.ex. en sorts skalbagge som ger söt vätska
kalisk, fantasifull ....
Kan bära saker som är mycket, mycket Grannar: Ekorre, gröngöling
tyngre än hon själv

Använder karaktären smink? Nej

Svagheter: Stark rädsla för något, en fobi
........
Hur rör sig karaktären? Snabbt och
Salt, ättika. Rädd för människor
tyst

Husdjur: Bladlöss som de mjölkar

Kläder: Inga

Sysselsättning: Byggarbetare, har varit barnskötare. Ska
bli matsamlare

Framtidsdrömmar:
Att få bo i fred i sin stack

Sätt att tala: Genom olika dofter
Dialekt: Hälsa: God

Alltid bott på samma plats? Ja

Intressen: Att bära hem byggmaterial till stacken
Hemlighet:
Officiella hobbies: Bilar, golf.... Har inte tid med hobbies.
Lägger ut doftspår som bara myror Inofficiella hobbies: Samla nallar, glasspinnar .... –
märker

Bordsskick: Äter snabbt

Det bästa som kan hända....
Vad brukar karaktären ha med sig/ Att hitta en bladluskoloni att mjölka
bära på? Stora barr, frön, ibland
bladlusägg

Sommaraktiviteter: Bygger och reparerar stacken.
Vanor/ovanor: Kan bli narkotikaberoende. Slö och slapp!

Märks karaktären i en folksamling Det värsta som kan hända.....
Favoritplatser: Torra och soliga platser
(myrsamling)? Varför? Nej, alla ser Att räven förstör stacken på vintern
likadana ut.
- att grävlingen förstör den på Vilka platser undviks: Blöta områden
sommaren
Övrigt:
Självbild: Jag är stark, rädd, utanför, omHar en egen mage + en “social” att tyckt, hjälpsam, snäll.....
samla mat i och bära hem till de Jag är flitig, stark och hjälpsam
andra myrorna.
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Viktiga händelser i livet: När hon fick börja arbeta som
byggarbetare
Första intrycket: Liten och snabb
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Hinderschema

Figuren visar hur berättelsen grovplaneras i hinderschemat med hjälp av fakta från karaktärsschemat.

Berättelsen om Myrsan
– Jag går iväg och hämtar fler barr nu, sa Myrsan till
Viktoria som stod vakt vid ingången.
– Lycka till! ropade Viktoria medan hon snabbt kontrollerade lukt-legitimationen på två arbetare som var
på väg in. (Anslag – kort presentation av huvudkaraktären och hennes mål.)
Stacken låg i skogsbrynet och nu mitt på dagen
värmde junisolen. Myrsan som på sin ettårsdag slutat
jobba som barnskötare och precis lärt sig allt som en
byggnadsarbetare behöver kunna, visste att det fanns
långa barr av bra kvalitet en bit in bland granarna på
andra sidan vägen. Full av energi skyndade hon dit.
(Miljöbeskrivning: Plats? Årstid? Tid på dygnet? Väder?)
Vintern som gick hade varit den värsta som de varit
med om någonsin. Räven hade förstört stacken när den
letade larver. Sexhundratusen arbetare och nio drottningar hade dött. (Presentation av huvudkonflikten)
Som väl var hade fyrahundratrettiotusen arbetare
och sju drottningar klarat sig. Drottningarna höll på
att lägga nya ägg och alla byggnadsarbetarna skyndade
sig att reparera stacken och det hade de hållit på med
hela våren.
Nattens regn hade lämnat en stor pöl mitt på stigen
där Myrsan gick. Översvämningar var det värsta hon
visste. (Hinder 1. Fakta ur karaktärsschemat: ”Vilka
platser undviks?”)
Vad skulle hon göra? Den långa omvägen runt vattnet (Lösning 1) försenade henne och hon förstod att
hon inte skulle hinna med lika många transporter idag
som hon planerat.
När Myrsan kommit halvvägs över vägen började
hela marken skaka. Hon kände igen vibrationerna.
En motorcykel! (Hinder 2. Fakta ur karaktärsschemat:
“Stark rädsla för något”) Snabbt fick hon ner hela kroppen och alla sex benen i en liten grop. (Lösning 2. Fakta
ur karaktärsschemat: “Kroppsbyggnad”) Cykeln passerade och Myrsan fortsatte in mot skogen ännu snabbare.

Barren låg där blanka och fina. Hon hade svårt att
välja. Ett långt och kraftigt ville hon ta. Myrsan började dra på ett stort av allra högsta kvalitet. Det var
inte tungt. Nej, att dra något som var nästan trettio
gånger så tungt som hon själv, det kunde andra tycka
var så märkvärdigt, men det var ju bara kul, tänkte
hon och sträckte på sig.
Myrsan tog sig över vägen igen – på vägen tillbaka och framme vid vattenpölen vilade hon sedan
en stund. Hon la ifrån sig barret och speglade sig i
den blanka ytan. Hon tyckte faktiskt att hon var riktigt snygg. Två midjor och ett stort huvud. Hennes
brunröda färg var läcker och de båda antennerna fick
henne att känna sig intelligent, språkkunnig och viktig. (Paus 2. Fakta ur karaktärsschemat: “Talanger och
kroppsbyggnad”)
Plötsligt virvlade det till på vattenytan framför henne och en vit hand tog tag i hennes kropp.
(Hinder 3. Fakta ur karaktärsschemat: “Stark rädsla
för något”) Utan att tänka bet Myrsan ett hål i tummen och sprutade snabbt in sin myrsyra i såret.
Handen skakade av sig henne (Lösning 3. Fakta ur
karaktärsschemat: “Egenskaper”) medan ett skrik
svepte in mellan trädstammarna.
Nu såg Myrsan stacken. Det var inte långt kvar.
(Paus 3)
– Du har gjort ett bra jobb, skrattade Viktoria som
kände igen henne direkt. Myrsan hade förresten aldrig haft några problem med att få komma in. Hon
hade en skarp doft som verkligen inte gick att ta fel
på. (Slut. Fakta ur karaktärsschemat: “Egenskaper”)
Myrsan fick hjälp av två arbetare att placera barret
rätt. Hon kände sig glad för varje liten ojämnhet som
blev reparerad. Hon skulle nog hinna med fem turer
till idag tänkte hon och gav sig iväg ut igen.
(Avtoning. Fakta ur karaktärsschemat:
“Egenskaper”)
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En berättelse kan skapas så här:
1. Väv in information om huvudkaraktären i berättelsen
– i början, i mitten och i slutet.
2. ”Bocka av” efter hand som fakta hämtas ur karaktärsschemat (rödmarkerad text i karaktärsschemat på sid 2).
3. Bearbeta texten på egen hand eller tillsammans med
en person som är bekant med huvudkaraktären: här följer
några responspunkter.
• Går det att väva in några fler fakta – kanske vid ett
hinder/en lösning/en paus?
• Fick vi i början av berättelsen veta tillräckligt mycket
om huvudkaraktärens dilemma och mål för att kunna
leva oss in i och förstå huvudkaraktärens längtan/behov?
• Har varje hinder med huvudkaraktärens mål att göra?
Är varje hinder så allvarligt att det verkligen skulle kunna
hindra huvudkaraktären från att nå målet?

Respons
Personlig, positiv respons inspirerar författaren att fortsätta berätta. En lärare eller kamrat som inte varit med
om bearbetningsprocessen ger respons på den färdiga
berättelsen. Förslag utifrån berättelsen om Myrsan:
Subjektiv sammanfattning:
Ex: ”Jag tycker att berättelsen handlar om en myra som
är flitig” eller ”Jag tycker berättelsen handlar om en
myra som är tuff och stark.”
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En bild som blev tydlig + citat:
Ex: ”Jag tycker det här var bra skrivet ’Jag går iväg och
hämtar fler barr nu!’ Jag såg stacken framför mig och hur
myran skyndade sig iväg.”
Något som skapar nyfikenhet:
Ex: ”Jag undrar varför Myrsan slutade som barnskötare.”
Text och teckningar Veronica

Grönte (veronica.gronte@telia.com)

Veronica Grönte är författare till skrivhandledningen Pennvässaren och håller
processinriktade fortbildningskurser i kreativt berättande och skrivande utifrån
litteraturens och filmens retorik/dramaturgi. Dramaturgin integreras på ett naturligt
sätt i olika ämnen. Fortbildningen har pedagoger i hela skolan som målgrupp. Fler
konkreta undervisningsidéer finns på www.argument.se/pennvassaren.

Kursdagar

Resurscentrum erbjuder tillsammans med Veronica
Grönte kursdagar med praktiskt arbete i att skriva
berättelser med naturvetenskaplig utgångspunkt.
Målgrupp: lärare skolår 3-9, begränsat antal platser.
Kostnad: 675 kronor + moms, inklusive kaffe och lunch
Ort, datum och tid:
• Lund 15 mars kl 9-16, anmälan senast 16 febr.
• Borlänge 29 mars kl 9-16, anmälan senast 1 mars.
• Borås, i samarbete med Navet, 20 april kl 9-16, anmälan
senast 22 mars.
Har du frågor om kursen kontakta Veronica Grönte
(veronica.gronte@telia.com) eller Britt-Marie Lidesten.
Anmälan till info@bioresurs.uu.se.
Se även www.bioresurs.uu.se (Våra kurser)
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Övningar i systematik
och bioinformatik
Ute i skogen omges man av gröna nyanser – enbart mossorna på marken skiftar i alla tänkbara gröna färger från
mörkgrön björnmossa, gulgrön väggmossa, ljust klargrön kammossa till mörkröd vitmossa. Men om man inte
känner igen några av växterna i skogen är det svårt att
urskilja att det handlar om så många olika arter. Genom
att noga iaktta och beskriva organismer lär sig elever att
känna igen de vanliga växterna, svamparna och djuren
som finns i närmiljön och får en ökad naturupplevelse.

från människan och några andra ryggradsdjur. Här arbetar
man manuellt och får en förståelse för hur databaser och
program kan användas för att göra mer omfattande
jämförelser mellan arter. Detta kan man fortsätta med
i övningen Stamträd med hjälp av databaser och program
från Internet.

Människans genom

Övningen Människans genom visar hur databaser kan
användas för att få information om sambandet mellan
Att studera och ordna levande organismer i grupper är
gener och sjukdomar. Den databas som presenteras är
grundläggande i biologin och övningar med anknytning
Ensembl, ett samarbetsprojekt mellan The European
till detta passar för elever av alla åldrar.
Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg och
Det finns ofta ett stort antal organismer inom olika
Sanger institutet i England. (Sanger institutet har kartgrupper och det är för de flesta omöjligt att direkt kunna
lagt en tredjedel av det mänskliga
identifiera alla. Oftast används därgenomet inom ramen för HUGOför bestämningsnycklar för att söka
projektet.) Hitintills innehåller Enrätt på t.ex. en okänd växt. Varför
Kromosom 21
sembl genomen för människa, mus,
inte låta eleverna pröva att själva
råtta, zebrafisk, japansk blåsfisk
På kromosom 21 hos människa
konstruera en nyckel? Vinsten med
(Fugu), malariamygga (Anopheles
kan finnas anlag som har anknyten sådan övning är att eleverna lär
gambiae), bananfluga och de båda
ning till:
sig att noga iaktta och systematisera
arterna av nematoder Caenorhab• Alzheimers sjukdom
det de ser – det är ju grunden för naditis elegans och C.briggsae, men
• Schizofreni
turvetenskapliga upptäckter!
fler fullständiga genom tillkommer
• Recessiv form av dövhet
Pröva att låta eleverna konstruefterhand.
• Leukemi
era en nyckel med t.ex. olika slags
Elever som arbetar med Ensembl
• Downs syndrom
knappar eller pennor för att visa
kan t.ex. utgå från en sjukdom och
• Epilepsi
principen. Fortsätt sedan med att
söka efter gener som inverkar på
• Bröstcancer
t.ex. använda löv från träden runt
denna sjukdom. Förteckningar över
skolan eller utnyttja skolans samsjukdomar som orsakas av defekter
ling av uppstoppade fåglar. Sådana
på kromosomer kan tas fram och mänskliga gener kan
övningar visar den traditionella metoden att systematijämföras med motsvarande gener från andra djurarter.
sera organismer genom att utgå från synliga karaktärer.
För att få en översikt över sjukdomar och defekter på
Detta bildar en grund för följande övningar som visar hur
de mänskliga kromosomerna kan man gå in på webbman konstruerar släktträd med utgångspunkt i skillnader
sidan www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/
i aminosyra- eller nukleotidsekvenser hämtade från olika
posters/chromosome/och hämta välgjorda tecknade bilorganismer.
der av människans kromosomer där anlag för olika sjukdomar och defekter finns med.
Det finns också möjlighet att läsa mer om ärftliga sjukdomar
på Socialstyrelsens hemsida (www.sos.se/smkh).
I nummer två av Bi-lagan beskrivs i artikeln om Bioinformatik hur man kan utnyttja molekylärbiologiska daWebbsidor:
tabaser på Internet. På resurscentrums hemsida ligger nu
• www.bioresurs.uu.se/tips (välj bioteknik)
• http://peptide.ncsa.uiuc.edu/tutorials_current/Anthropology/
övningar med anknytning till denna artikel.

Övningar i bioinformatik

Släktskap och stamträd
Övningen Släktskap mellan människa och ryggradsdjur
visar hur man kan jämföra likheter och skillnader hos
en liten del av hemoglobinets aminosyrasekvens hämtad

• www.ncbi.nih.gov/
• http://us.expasy.org/sprot/
• http://workbench.sdsc.edu/
• www.ensembl.org
• www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/posters/chromosome/
• ww.sos.se/smkh
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Britt-Marie Lidesten
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Året-runt-floran
Vilda blommor sommar och vinter
Pelle Holmberg, Anders Rapp
235 s. Prisma, 2003
ISBN 91-518-4190-8
Sommarens blommor har för länge sedan
vissnat och löven har fallit. Vad gör alla
vi som älskar blommor tills nästa sommar kommer?
Jo, vi kan gå ut och upptäcka spår av växter som finns
kvar. Året-runt-floran hjälper oss att identifiera vinterståndarna som avslöjar växtplatsen för t.ex. gullviva och
blåklockor. Trots att det inte är växtsäsong under en stor
del av skolåret finns ändå mycket för elever att upptäcka
utomhus och Året-runt-floran kan vara en god hjälp. 132
växter, som ofta bildar vinterståndare, beskrivs på ett
lättsamt sätt med kulturhistoriska utblickar men utan
detaljbeskrivningar. Växterna identifieras med hjälp
av färgfoton kompletterade med tecknade detaljbilder.
Bildmaterialet är av hög klass och gör också boken till en
vacker presentbok.

25 – 28 augusti 2004 i Stockholm
European Science Open Forum
Den första europeiska, tvärvetenskapliga forskningskonferensen med syfte att främja en öppen
dialog om vetenskap och teknologi i Europa.
En internationell konferens kring aktuell forskning med
tillfälle till många intressanta möten och diskussioner
runt tvärvetenskapliga teman:

Maten, miljön och den nya biologin
156 s. Formas (Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande), 2003
ISBN 91-540-5906-2
I boken Genklippet, som ingår i pocketserien Formas Fokuserar, skriver forskare
och andra experter om situationen i Sverige när det gäller genteknik, samt sammanfattar möjligheter och risker
med den nya tekniken. Den vänder sig till en intresserad
och något påläst allmänhet och är utformad så att kapitlen kan användas oberoende av varandra i undervisningssammanhang. Flera av bokens kapitel handlar om mat
och genmodifierade växter. Ett kapitel handlar om hur
bakterier kan användas för miljöändamål och andra kapitel behandlar genmodifierade träd, husdjur och fiskar.

eDNA 2.0
– det digitala labbet för din skola
CD-ROM från eVitro media, 2003
www.evitromedia.com
eDNA innehåller simuleringar av ett
stort antal laborationer inom genteknikområdet, t.ex. restriktionsanalys, DNAfingeravtryck, släktträd och sekvensering. Övningarna ger
en fördjupad teoretisk kunskap om genteknik och kompletterar våtlaborationer. Önskvärt vore dock att datorns
möjligheter utnyttjades mer till ytterligare animationer.
För att få en god förståelse för hur gentekniska laborationer utförs bör man även använda utrustningen i verkligheten. Laborationerna har olika svårighetsgrad men
passar in i biologi- och kemikurser – speciellt i Bioteknik,
100p och breddningskurser finns utökade möjligheter att
ta upp genteknik.
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Temaförslag

Genklippet?

Humanity and Space
Evolution of Life
Human Brain
Mind and Behaviour
Health
Energy
Climate and Environmental Change
Dealing with risks
Communicating Science
Nanoscience and nanotechnology
Science and Ethics
Science and Arts

Konferensen har inspirerats av AAAS, American Association for the Advancement of Science, en årlig konferens i USA som lockar tusentals forskare, journalister
och lärare.

Det finns många möjligheter för dig från skolan:
• Delta i konferensprogrammet, en dag eller flera.
• Spännande möten med forskare på lärarfiket.
• Ta del av program på stan.
• Möten mellan forskare och elever.
• Vetenskapsteater.
• Debatter.
Aktiviteter för skolan planeras starta redan våren 2004.
Mer information finns på www.esof 2004.org och på
www.bioresurs.uu.se.
Kontaktperson för skola: Christina Polgren
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Att arbeta med projekt i skolan
Vad innebär det att arbeta med projekt i skolan? Ordet
projekt används i många sammanhang och ibland med
en diffus definition. Med god planering, handledning
och utvärdering blir projektarbetet utvecklande för
elever och stimulerande för lärare.
I samband med den revidering av gymnasiet som gjordes
2000 infördes en 100p kurs i projektarbete, som ersättning för specialarbetet. Till denna kurs finns en nationell
kursplan med ett utmärkt stödmaterial. De grundläggande tankarna i detta material kan användas så väl i
grundskolan som på gymnasiet och ger stöd och struktur
för arbetet med projekt.
Den första årskullen som genomfört ett 100p projektarbete på gymnasiet slutade våren 2003. Vilka är erfarenheterna från det första året?

– För min del har jag lärt mig att inte ta saker för givna utan
tänker styra handledarträffarna mer i fortsättningen. Det
är en svår balansgång att se när handledning behövs utan
att för den skull gå in och kontrollera. Det är oerhört viktigt att skolan utformar en gemensam policy. Om skolan
tar fram dokument som visar hur en idéskiss, projektplan,
personlig loggbok och projektredovisning ska utformas,
underlättas arbetet för både lärare och elever. Det blir
lättare att strukturera arbetet för eleverna samtidigt som
vi lärare kan följa arbetsprocessen och våga släppa kontrollen. Eleverna behöver också vara noga med att samla
alla dokument både för sin egen skull och för att handledarens arbete ska underlättas, säger Christina Wilhelmsson.

Vetenskapligt arbetssätt

Projektarbetet är ett utmärkt tillfälle att träna ett vetenskapligt arbetssätt.
– Det var tidigare svårt att hindra eleverna från att välja
Projektarbetet är så mycket mer än bara ämnesinriktade
ämnen som endast krävde litteraturstudier. Nu kan man
studier anser Christina Wilhelmsson, lärare på Erik Dahlmotivera kravet på en undersökning och därmed helt
bergsgymnasiet i Jönköping.
slippa risken att elever
– Intressant är att projektarbe”plockar” arbeten på nätet fokuserar på arbetsprocestet, säger Ragnhild Norén,
Ramar för projektarbete på gymnasiet
sen och ger lärdomar som är
lärare på Bromma gymnaoerhört värdefulla, exempelvis
• Arbete i grupp (undantagsvis enskilt).
sium. Hon anser också
hur man fungerar i grupp och
• Önskvärt med tvärvetenskapligt innehåll.
att det är viktigt med
reagerar vid konflikter, samt
kompetensutveckling för
• Centrerat kring programmets huvudmål.
hur konflikter kan lösas. Att
lärare där projektarbetet,
• Arbetsprocessen är lika viktig som slutprodukten.
skriva en projektplan, att ta
som ett sätt att träna
ansvar för och genomföra ett
• Skriftlig redovisning, som kan kompletteras med
vetenskapligt arbetssätt,
större projekt, att reflektera
andra former av redovisning.
behandlas.
över sitt eget lärande, att knyta
– Nästan alla mina elever
•
Arbetet
betygssätts
individuellt.
värdefulla personkontakter och
har gjort sina undersök• Betygssättning görs av handledare tillsammans
mycket, mycket mer blir anningar på någon instituvändbara erfarenheter.
med medbedömare.
tion på högskola/univerMånga elever vill arbeta
sitet, men så är det ju inte
individuellt, men ett realistiskt
möjligt att arbeta överallt. Ett roligt projekt som gjordes
projektarbete innebär arbete i grupp. Elevernas ibland
på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, var att eleverna
negativa inställning till detta kan bero på erfarenheter av
undersökte tobaksplantans reaktion på angrepp av vita
konflikter vid tidigare grupparbeten. Ett sätt att underlätflygare, jämfört med reaktionen på mekanisk skada.
ta arbetet i grupp är att eleverna tillsammans utformar ett
Angrepp av vita flygare gav en enorm ökning av nikosamarbetsavtal där möjliga orsaker till konflikter inventetinproduktion, mekanisk skada gav ökning av helt andra
ras och regler för arbetet bestäms. Det är också viktigt att
ämnen! Eleverna kom på att växter är intelligenta, säger
att alla elever känner en grupptillhörighet.
Ragnhild Norén.

Mer än ämnesstudier

Arbetsprocessen
Eleverna behöver ha en bra struktur på sitt arbete. Det
är också nödvändigt att projektarbetet kan bedömas
individuellt och att eleverna känner förtroende för att
var och en får en rättvis värdering av sitt arbete. Viktiga
hjälpmedel i dessa sammanhang är loggboken och handledarträffarna.

Bedömning
Vid bedömning av projektarbetet är arbetsprocessen
minst lika viktig som slutresultatet. Handledaren måste
därför kunna följa elevernas arbete kontinuerligt. Högre
betyg motiveras bl.a. av att eleverna tillämpar ett vetenskapligt arbetssätt, har kreativa idéer och själva driver
arbetet framåt. Det har därför beslutats på Erik Dahl-
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bergsgymnasiet att prövning i projektarbete
efter avslutade gymnasiestudier innebär att
ett nytt projekt ska genomföras och att det
inte är möjligt att komplettera ett färdigt
projektarbete.

Exempel
Ett exempel på hur projektarbetet kan genomföras på en skola visas i nedanstående
översikt som kommer från Lennart Johansson, biologilärare på Erik Dahlbergsgymnasiet.
ÅR 1
Miljöarbeten i NkA som förberedelse för
projektarbetet.
År 2
Feb.

Gemensam information till alla år 2-elever.

Feb–
april

Fortsatt information och diskussion klassvis.
Val av ämne/elevgrupp. Ämnesvalet godkänns av skolledningen.

Maj

Handledare och medbedömare utses. (Handledare får totalt 4 timmar och medbedömare 1
timma per elev.)
Om ett fältarbete ska genomföras under
sommaren träffas handledare och elevgrupp
innan sommaren. Idéskiss och eventuellt projektarbetsplan lämnas in av gruppen och ska
godkännas av handledaren.

År 3
Sep.

Gemensam träff i september för alla som valt
biologi. Alla grupper får en pärm att samla
sitt material i – pärmen lämnas sedan in vid
bedömningen.
Gruppen skriver ett samarbetsavtal och lämnar in en projektarbetsplan.

Hela
år 3

Schemalagd tid är 2,5 tim/v. under året.
Eleverna för individuella loggböcker som
mejlas till handledaren första måndagen i
månaden.
Eleverna för protokoll vid gruppens träffar.
Uppföljning gruppvis tillsammans med handledare 3-4 gånger under året.

Nov.

Projektarbetseleverna deltar i ”Öppet hus”information till blivande gymnasieelever.

Dec.

Halvtidsseminarium där grupperna redovisar
för varandra. Omdöme från handledaren.

April

Inlämning av projektarbete, individuella loggböcker, mötesprotokoll och utvärdering.

Maj

Utställning av projektarbeten som visas för
alla elever på skolan.
Betygssättning görs gemensamt av handledare
och medbedömare.

Webbsidor
Skolverket:
www.skolverket.se
Myndigheten för skolutveckling:
www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/projektarbete/
www.projektarbetet.nu
EU 2004-kommittén:
www.eu2004.se (se Utbildning)

Britt-Marie Lidesten

8

Ett projektarbete om fiske
Hur väljer eleverna projektarbetsämnen? Grundläggande
kriterier är att projektet ska stämma med programmålen
och vara möjligt att genomföra ur praktisk och ekonomisk
synpunkt. För eleverna är det viktigt att projektet känns
roligt och intressant att arbeta med. Det är också ett utmärkt tillfälle att träna ett vetenskapligt arbetssätt genom
att göra någon form av praktisk undersökning.
Ett exempel kommer från årets projektarbete på Erik
Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.
– Vi valde provfiske som projektarbete eftersom vi alla
gillar att fiska. Det verkade intressant att undersöka på
vilka djup olika fiskar lever, vilka sorter som finns och hur
vanliga dom är. Vi tyckte det var kul med en stor praktisk
del i projektarbetet, säger eleverna Robert Gustavsson,
Dan Johansson och Mattias Axelsson, som alla går Ma-Da
inriktning på Naturvetarprogrammet.

Kunskap om sjöekosystem
En undersökning av fiskbeståndet i en sjö kan ge mycket
kunskap om hela ekosystemet. Fiskbeståndet förändras om
sjön blir övergödd eller försurad, och vid kalkning av en
försurad sjö är det viktigt att följa effekterna av åtgärden.
Om fiskarnas ålder beräknas genom att räkna årsringarna
på t.ex. fjäll eller gällock får man en uppfattning om fördelningen av fisk på åldersklasser och ett mått på tillväxthastigheten, som i sin tur har ett samband med näringshalt
och konkurrenssituation i sjön. Om det finns få individer i
vissa årsklasser kan det bero på att pH-värdet i sjön sjunker
kraftigt vissa år i samband med snösmältningen (s.k. surstötar) och effekten blir att rom och yngel dör. Resultaten från
undersökningen av fiskbeståndet leder vidare till frågor om
vattnets kvalité och om hur sjöns ekosystem som helhet
fungerar. För större sjöar finns ofta serier av kemiska analysvärden att jämföra med.

Elevgruppens arbete
Eleverna berättar:
– Vi har lagt nät i sjön vid två tillfällen (12 nät totalt) och
sedan vägt, mätt och artbestämt fångsten. Vid dessa tillfällen har vi även mätt pH, siktdjup, djup, temperatur och
tagit vattenprover som ska undersökas senare. De bottensatta näten placerades på olika djup och i olika riktningar.
Näten sattes ut på eftermiddag/kväll och hämtades upp
dagen därpå. Sedan rensades varje nät för sig och varje arts
totala vikt per nät, samt total vikt för alla fiskar per nät beräknades. Dessutom mättes längden på varje fisk. I vissa nät
var det knappt någon fisk alls medan det i andra var fullt. I
ett nät hade det fastnat massor av kräftor som var mycket
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jobbiga att plocka loss (4 tim. för 6 personer). Ett nät
fastnade i ett oidentifierat föremål på botten (troligtvis
ett träd) så att vi var tvungna att kapa bottengarnet för
att få loss det.
– Vi är nöjda med fångsten och arbetet har gått bra. Kvar
att göra är att undersöka vattenprover, åldersbestämma
fiskar, analysera och bearbeta insamlad data för att slutligen sammanställa en rapport.

Några kommentarer om provfiskemetoden
Några tips från Lennart Johansson, elevernas biologilärare, som för andra året i rad är handledare för grupper
som arbetar med provfiske:
• Ett projektarbete med provfiske ger mycket av upplevelser och stimulans men kräver också tid. Ett provfiske
i en sjö med åtta nät tar minst en och en halv dag i anspråk. Resultaten behöver sedan bearbetas ordentligt.
• Fiskerättsinnehavarens tillstånd krävs. Många tycker
att det är roligt att få veta mer om ”sin sjö” så ofta går det
bra om de får en rapport om resultatet. Ta även kontakt
med lokala etiska nämnden för försöksdjur.
• Av säkerhetsskäl krävs att det är minst två personer vid
fältarbete.
• Kontakta någon limnolog på länsstyrelsen eller på kommunens miljökontor för att få tips på sjöar och rapporter
från tidigare provfisken – de är ofta också intresserade
av resultaten från provfisket. Översiktsnät är tillverkade
med olika maskstorlekar och ganska dyra att köpa. Vi
fick låna nät av en lite äldre typ som var utsorterade.
• Lämplig tid för provfiske är senare delen av juli och
hela augusti.
• Utrustning som behövs är översiktsnät, båt, flytvästar,
karta, temperaturmätare, våg, siktdjupsskiva med graderad lina, mätsticka, samt eventuellt syrgasmätare.
• För att inte sprida sjukdomar eller parasiter ska näten
torkas ordentligt mellan provfisken i olika sjöar.
• Om provfisket skall utföras på ett vetenskapligt sätt
ställs stora krav på arbetet (se referens nedan), men ett
provfiske av mindre omfattning kan också ingå som en
del i en allmän undersökning av en sjö. Det är intressant
att intervjua markägare om sjöns historia, fiskarter, fiskevårdsåtgärder, m.m.
• Åldersbestämning av några av fiskarna ger intressant
information om sjön och är roligt att prova på även om
bestämningen kanske inte blir helt säker. På olika fiskarter används olika delar, t.ex. fjäll, gällock och otoliter.
Referens:
Kinnerbäck, A. Standardiserad metodik för provfiske i
sjöar. Fiskeriverket informerar 2001:2. Finns som pdf-fil på
www.fiskeriverket.se (Se Publikationer/Fiskeriverket informerar)

Britt-Marie Lidesten, Lennart Johansson (ohart@edu.jonkoping.se)
Bilder (ej nedersta bilden):

Robert Gustavsson, Dan Johansson, Mattias Axelsson

Ett naturligt val –
sagan om vårt projektarbete
Vi är tre tjejer som under vårt sista år på Erik
Dahlbergsgymnasiet i Jönköping genomförde
ett projektarbete. Detta arbete kom att resultera i något som var långt mer fantastiskt än
något vi någonsin kunnat hoppas på.
På våren 2002 fick vi veta att vi i trean skulle
genomföra ett projektarbete istället för det
klassiska specialarbetet. Skillnaden mot specialarbetet var att vi istället skulle arbeta i grupp
och att själva grupprocessen var en av de viktigaste delarna av arbetet. Det var inte bara
slutresultatet som räknades utan planering,
projektplan, genomförande och utvärdering
var minst lika viktiga bitar.
Idén att skriva en barnbok framkom tidigt.
Vi har alla tre länge velat skriva en bok, och
nu när vi fick både tid och resurser så kändes
det som en självklarhet att försöka genomföra
vår dröm: att publicera vår egen bok. Då vi går
naturvetenskapligt program med miljöinriktning, blev det naturligt att boken var inriktad
mot naturvetenskap i allmänhet och biologi i
synnerhet. Vi ville med boken öka barns kunskap samt stimulera deras intresse för dessa
områden på ett mer lättsamt sätt. Detta för
att vi tycker att barn redan i tidig ålder bör
inse hur spännande naturvetenskap faktiskt
kan vara.
Vi anser att det är upplägget på vår bok som
i mångt och mycket gör den speciell. Vi har
planerat den så att den är uppdelad kapitelvis
i årets tolv månader. Vart och ett av kapitlen
innehåller ett antal återkommande teman som
t.ex. månadens miljötips, månadens djur, månadens experiment. Dessutom får man boken
igenom följa ett barns utveckling från befruktningen tills att hon är tre månader.
Vi levde oss väldigt mycket in i vår bok då
vi skrev den. Den blev en stor del av vårt liv.
Tids nog döpte vi den lilla flickan i boken till
Saga. Därför heter hela vårt manus Sagan om
Saga. Vi skickade in det till närmare femtio
olika bokförlag, och fick så småningom napp.
Ett av Sveriges största förlag för barnböcker,
Bonnier Carlsén, planerar en utgivning av vår
bok. Detta ser vi naturligtvis mycket fram
emot och vårt projektarbete har därmed lett till
att en av våra största drömmar har besannats!

Nedersta bilden visar gällocksben från abborre med tillväxtzoner.
På sommaren bildas en bredare zon och på vintern en smalare.
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Ellen Lindström, Karin Rensfeldt,
Katharina Sandström;
nyblivna författarinnor
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BRICKAN
som resurs i undervisningen.
Lätt att servera!
I strålande solsken träffas Inger och Lisbeth för
att reflektera över sina erfarenheter och utvecklingen av Brickor. Den första Tidsbrickan skapades 1993 och när de nu tittar på Tidsbrickan
som står på bordet framför dem inser de hur
mycket som har förändrats sedan dess och hur
menyn har utvecklats.

Varför brickor?

Lisbeth serverar Tidsbrickan till en elevgrupp.

Inger: Lättserverat, OK, men på vilket sätt matnyttigt?
Vad säger du Lisbeth, som använder Tidsbrickan i din
undervisning?

L: Att det är svårare att introducera brickan i år 9 än i
tidigare skolår tror jag beror på att år 9 eleverna har blivit
inkörda på ett traditionellt undervisningssätt. Färdiga frågor och givna svar med ett rätt och fel, uppgifter som inte
alltid känns motiverande för eleven. Eleverna kan först
uppleva brickuppgiften som främmande, men tänder desto mer på modellen, när de inser hur viktiga de själva är
och att deras argumentation och kunskapssökande sätts
i centrum. Jag låter dessutom brickan återkomma som
prov, vilket har visat sig lyfta fram elever som upplever
det svårare att utrycka sig i skrift.

Lisbeth: I vilken ände ska jag börja? Det finns så många
perspektiv att lyfta fram. Ska jag ta lärarperspektivet eller
elevperspektivet?
I: Vi utgår från den som blir serverad.
L: Föreställ dig en liten grupp av elever som får Tidsbrickan med uppmaningen att göra en tidsaxel ”Från
urtid till nutid” och motivera varför. Tänk, så många
frågor som börjar snurra i elevernas huvuden och vilken
diskussion som sätter fart i gruppen!
I: Hur styr du den?
L: Jag styr inte förrän eleverna har lagt ut sin tidsaxel,
vi kan kalla det deras hypotes, som de motiverar och
antecknar. Under den tiden är jag bara med och iakttar
och lyssnar på hur de resonerar. De frågor och problem
eleverna stöter på skriver de ner, och dessa frågor utgör
grunden för vad de ska jobba vidare med och fördjupa sig
i. Jag är bollplanket som ger följdfrågor, vägledning och
kunskap. Jag hjälper eleverna med ytterligare material.
Ibland vill de ha dubbletter av något på brickan för att
kunna placera ut vid olika tidpunkter och med en annorlunda innebörd. De kanske behöver hjälpmedel och
handledning för att undersöka något vidare. Målet är att
ge förutsättningar för eleven att se samband och lägga
samman pusselbitar till helheter.
I: Hur har dina elever reagerat på brickuppgifterna?
L: De tycker att arbetet är roligt, spännande och annorlunda, men ju yngre eleverna är desto lättare har det
varit att introducera brickan första gången. Jag har använt
brickan från förskola till år 9…
I: ... och jag i år 9, i gymnasiet och i lärarutbildning. Min
erfarenhet är att ju äldre deltagarna är desto argare blir de
på att inte ha fått chansen tidigare att på det här sättet se
hur saker och ting hänger ihop.
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Inger nickar bifallande och fortsätter:
I: Vi får inte glömma betydelsen av att just olikheterna
gynnar gruppens resultat, hur den leder till samarbete
och arbetsfördelning. Eleverna är bäst på olika saker. Så
är det ju också i verkliga livet. Jag håller verkligen med
dig om hur viktig brickan är i provsammanhang, för hur
ofta löses problem i arbetslivet skriftligt?

Målen styr innehållet
I: Brukar du inte av och till lägga fler saker på Tidsbrickan?
L: Jo, jag varierar brickan utifrån vilka mål jag vill att
eleverna ska nå. Nu senast jobbade jag med Tidsbrickan
utifrån ett lokalt miljöperspektiv och då hade jag med
papper från ett pappersbruk närliggande det svartlistade
vattnet. Jag hade med svavel när temat var försurning,
och då hade jag också med försurat regnvatten.
I: Jag tycker om att utmana med kopparkis från smältverket Rönnskär, hur svavlet miljötekniskt tas omhand,
men kopplar då också nutidens tekniska industri med
urtidens geologi. Men du Lisbeth har också utmaningar
på brickan, eller vad kallar du dem?
L: - Klurisar, d.v.s. material som jag med 99 % säkerhet
vet att eleverna inte stött på, exempelvis det rena grundämnet kisel.
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I: Varför har du med kisel?
L: Det är ju ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan, som sedan urminnes tid varit kemiskt bundet och
oåtkomligt, men som dagens högteknologiska industri nu
lyckats renframställa. Kisel finns ju överallt, t.ex. i datorer och mobiltelefoner, men eleverna har inte en aning
om det, än mindre var det kommer ifrån. Allt på brickan
finns i elevernas verklighet runt omkring dem och är av
ekologisk och/eller ekonomisk betydelse och just detta är
finessen med brickan.
I: Hur länge har du använt dig av brickan som resurs i
undervisningen?
L: Jag är inne på mitt fjärde år och har använt fem brickor
med olika teman, där biologi, kemi och geologi integreras och samarbete öppnats mot SO-ämnen och svenska.
Variationen är faktiskt oändlig. Jag nyttjar den allra mest
i kemi, där eleverna verkligen behöver hjälp med konkretisering och även jag i min lärarroll.
I: Det är just mitt eget behov av att konkretisera och
verklighetsförankra min egen undervisning i kemi på
gymnasienivå som drivit fram brickmodellen och dess
innehåll. Lika viktig har brickan blivit i att kartlägga
vilken kunskap och förståelse eleverna och pedagogerna
bär med sig, så att jag kan knyta an på lagom nivå i min
gymnasieundervisning och i fortbildningskurser. Men
den positiva responsen från deltagarna och resultaten är
ändå det som motiverar och sporrar till utveckling av nya
brickor. Man blir ju så glad och utmanar sig själv att hitta
nya användningsområden.
L: Inger, hur många brickor har vi hittat på och använt
oss av egentligen?
I: Det är många det, men nog är väl Grundämnesbrickan
störst hittills?

L: Den skulle jag kunna ha framme jämt, för den är så användbar och grundläggande, men jag tror verkligen också
på Försurningsbrickan, som jag har börjat utveckla.
I: Kretsloppsbrickan är också att rekommendera, speciellt
om man vill introducera brickmodellen i förskolan och
för yngre skolbarn. Detektivbrickan går hem i alla åldrar
för att inte tala om Stenbrickan. Kulturbrickan integrerar
NO och SO och den senaste utmaningen är en bricka
med kosttema, Kost-Detektiven.

Material
I: Lisbeth, var hämtar du ingredienserna till brickorna?
L: Från min egen fantasi och utifrån målen jag sätter upp
i undervisningen. Det mesta hämtar jag från naturen omkring skolan och mycket finns redan i skolans skåp och
lådor. Vissa saker har jag behövt köpa.
Text och foto:

Inger Mellgren och Lisbeth Ritzman
Har du frågor om brickorna eller om hur man skaffar
material, kontakta:
Inger Mellgren
inger@vetgirot.se
VD för utbildningsföretaget VetGirot AB
som
erbjuder fortbildningskurser för pedagoger från
förskola till gymnasium. Bakgrund som ämneslärare i
naturvetenskapliga ämnen på gymnasienivå. Doktorerar i
kemididaktik vid pedagogiska institutionen på Göteborgs
universitet.

Lisbeth Ritzman
Grundskollärare i NO i Furulidskolan i Aneby med
bakgrund som förskollärare. Har arbetat med och
utvecklat Brickan inom ett kretsloppsprojekt på Ekotopia,
Aneby, tillsammans med Inger Mellgren.

Tidsbrickan
Vad som finns på en Tidsbricka beror på
vilken grupp man vänder sig till. Förslagsvis
kan brickan innehålla:
Veteax, bärnsten, svartlistat vatten, ett
stycke urberg från nejden, aluminiumburk,
kvist från lövträd, sten med skorplavar,
råolja, havsvatten med blågröna bakterier,
blåstång, vacker insektspollinerad blomma,
svensk kalksten med fossiler, kotte med
ekorrgnag, sötvatten med levande ryggradslösa småkryp, morän, ormbunke, syrgas i
E-kolv med kork, vacker mossart. (På bilden
t.h. saknas några av föremålen.)
FOTO: CHRISTINA POLGREN
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Notiser

Ca 1200 elever
i den svenska
uttagningen!
Den svenska uttagningstävlingen inför EUSO,
som är en europeisk naturvetenskaplig olympiad, har precis startat. Ca 1200 elever på ett
50-tal grundskolor har deltagit i uttagningstävlingens första steg, som innebar att NO-lärare
ute på skolorna genomförde ett skriftligt, individuellt test med sina elever. Därefter poängbedömde lärarna testen och resultaten skickades
till styrgruppen för EUSO i Sverige. Testet
kommer inom kort att publiceras på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).
Resultaten kommer nu att behandlas och de
elever som uppnått de 18 bästa resultaten går
till den svenska finalen, som genomförs i januari 2004. Vid finalen utses nio elever och dessa
sätts samman i tre lag, vilka tävlar i den europeiska olympiaden i Holland i maj 2004.
Om du vill veta mer om EUSO kan du gå in
på www.euso.dcu.ie/ eller kontakta styrgruppen för EUSO i Sverige via cecilia.bergström@
skolverket.se
Cecilia Bergström, Skolverket
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IBO till Australien!
Nästa års nationella uttagningstävling till
den Internationella biologiolympiaden
genomförs den 17 mars 2004. Tävlingen
är avsedd för gymnasieelever som går tredje
året på det naturvetenskapliga programmet. Provet skickas ut
automatiskt till alla gymnasieskolor med NV- och TE-program.
Använd gärna biologiolympiaden som ett provtillfälle i din klass
och boka redan nu in detta datum!
Den svenska uttagningstävlingen är enbart ett teoretiskt
prov. Frågorna fördelas på olika områden inom biologi enligt
riktvärden för den internationella tävlingen.
• Cellbiologi med biokemi (25%)
• Anatomi och fysiologi – växter (15%) och djur (15%)
• Etologi (5%)
• Genetik och evolution (15%)
• Ekologi (15%)
• Biosystematik (10%)
De fyra bästa eleverna från den svenska uttagningstävlingen deltar först i ett kortare träningsläger och reser sedan till
Brisbane i Australien för att tävla i den Internationella biologiolympiaden 11–18 juli 2004 (se webbsidan för IBO i Australien:
http://ibo2004.org.au).
Christina Broman (christina.broman@bildning.habo.se), Britt-Marie Lidesten
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Mikroorganismer har stor betydelse för både hälsa och
sjukdom – vissa används vid tillverkning av mat, läkemedel och andra biotekniska produkter, medan andra kan
ge svåra infektioner. Det är viktigt att det finns en god
kunskap hos alla om mikroorganismernas betydelse och
i detta sammanhang är skolans roll betydelsefull.

Försök i skolan
Det finns många spännande och intressanta försök att
göra med mikroorganismer i skolan för att få en praktisk
tillämpning inom områden som cellära, evolution, medicin, livsmedel och miljövård. Många mikroorganismer är
lätta att arbeta med, men det är viktigt att vara medveten
om att det finns risker med mikrobiologiskt arbete. Hur
riskerna värderas beror på vilka organismer man arbetar
med och hur arbetet genomförs.
I skolans biologiundervisning används ofta bakterier,
strålsvampar (aktinomyceter), cyanobakterier, mikrosvampar exempelvis jäst och mögel, samt mikroalger och
encelliga djur. Även arbete med virus och cellkulturer av
växt- och djurceller kan förekomma. Dessa olika grupper
kallas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Biologiska ämnen AFS 1997:12 tillsammans för biologiska ämnen. AFS
1997:12 innehåller bl.a. regler för hur biologiska ämnen
ska hanteras. Här finns också en förteckning över biologiska ämnen indelade i olika skyddsklasser. Endast organismer från skyddsklass 1 är lämpliga att använda i skolan.

Riskbedömning
Det övergripande ansvaret för att laborativt arbete kan
genomföras på ett säkert sätt vilar på skolledningen.
Riskbedömning ska göras för allt laborativt arbete och
ska omfatta hela arbetssituationen.
I skolan arbetar lärare som har olika kompetens inom
det naturvetenskapliga området. Det är därför viktigt att
definiera vilka kunskaper om mikroorganismer och sterilteknik som lärare behöver för att kunna genomföra praktiskt, mikrobiologiskt arbete på ett sådant sätt att säkerheten inte äventyras. Hur riskerna bedöms beror också
på lokalernas utformning och vilken utrustning som finns
på skolan, samt på elevernas kunskap och förmåga. En
generell möjlighet att definiera elevgruppens kompetens
är att utgå från ålder/år i skolan. Det är också viktigt att
läraren bedömer att den allmänna arbetssituationen i en
klass är tillfredsställande och gör det möjligt att genomföra ett visst försök.

Kompetensnivåer
Nedanstående indelning i tre kompetensnivåer för lärare/
elever är en hjälp för skolledning och enskilda lärare att
bedöma vilken typ av arbete med mikroorganismer som
är lämpligt att genomföra. Mer detaljerade anvisningar
finns på resurscentrums hemsida.

Kompetensnivå 1
Arbete med organismer som innebär en mycket liten eller ingen känd risk.
Arbetet kan utföras av lärare utan särskild träning i
mikrobiologiskt arbete. Lämpliga organismer att arbeta
med är mikroorganismer som används för matproduktion
t.ex. jäst samt bakterier som används för yoghurttillverkning. Mikroorganismerna odlas på material där de växer
naturligt. Exempel på försök finns på s. 14 – försök som
passar för elever från de tidigaste åren i skolan och som
sedan kan varieras och utvecklas genom skolåren.

Kompetensnivå 2
Arbete som kan medföra viss risk för att skadliga mikroorganismer odlas upp, men där risken minimeras genom
ett genomtänkt val av organismer eller miljö varifrån
organismerna hämtas. Arbete på kompetensnivå 2 innebär att omympning av bakterier och svampar inte bör
förekomma.
Organismerna odlas alltid i slutna kärl och på substrat
som inte selekterar för sjukdomsframkallande organismer. Odlingar med okända organismer förseglas och
öppnas inte av eleverna. Den här typen av arbete kan utföras av naturvetenskapligt utbildade lärare med en kort,
enklare utbildning i att hantera mikroorganismer och
som arbetar med elever fr.o.m. år 6. Exempel på försök,
förutom de som nämns under nivå 1, är den test av bakteriedödande ämnen som beskrivs på s. 15. Undersökningar
av bakterier från omgivningen eller från elevernas fingrar/
händer kan göras om petriskålarna med okända bakterier
destrueras genom autoklavering alternativt att plattorna
lämnas som riskavfall.

Kompetensnivå 3
Arbete som innebär att kända svampar och bakterier från
skyddsklass 1 ympas om och hålls i odling.
Lärare ska ha goda praktiska och teoretiska kunskaper
om bakterier och sterilteknik. Det är viktigt att kunna arbeta säkert så att inte odlingar kontamineras och okända
mikroorganismer av misstag odlas upp. På denna nivå kan
försök med varierat innehåll utföras. Mikrobiologiskt arbete på kompetensnivå 3 kräver institutioner med lämplig utrustning och att eleverna nått gymnasienivå.
Britt-Marie Lidesten
Referens Thorleif Joelson
Arbetsmiljöverket (thorleif.joelson@av.se)

För bestämmelser som rör riskbedömning av laborationer
i skolan svarar Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Biologiska ämnen AFS 1997:12 reglerar arbete
med mikroorganismer i skolan. Se resurscentrums hemsida
(www.bioresurs.uu.se/säkerhet) för mer detaljerade anvisningar och riskbedömning av biologiskt arbete.
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Säkerhet och risker vid biologiskt arbete

Mikrobiologiskt arbete

Mikrobiologiskt arbete i praktiken
Några försök med anknytning till celler, mat, och
mikrobiologi som kan användas såväl i grundskola
som på gymnasium beskrivs nedan. Dessa tre försök
och många fler därtill fanns med på två kursdagar i
Skellefteå 29-30 oktober som resurscentrum ansvarade för.
Försöken kan kopplas till artikeln om Mikrobiologiskt arbete på s. 13 för att få en illustration till vad
som menas med kompetensnivåer.
Utformningen av försöken kan ändras beroende
på syftet. Presenteras t.ex. jäst-ballongförsöket som
en tävling i klassen om vilka fem som på viss tid har
fått den största ballongen och dessa sedan tävlar mot
varandra i en final blir vägning, mätning och dokumentation en självklar del i det praktiska arbetet.
Jäst-ballongförsöket startas av kursdeltagare i Skellefteå.

Kompetensnivå 1

Kompetensnivå 1

Vilken mängd socker leder till störst
och snabbast gasutveckling?

Varför knådar man degen?
Hur ser gluten ut?

Försöket kan användas till diskussion om:
- vad jästen kan äta och vilken miljö den trivs i.
- vad som bildas under försöket och hur man kan
undersöka detta.
- hur man ska lägga upp sitt försök för att kunna
jämföra med andra och även kunna upprepa samma
försök själv.
- vad ett vetenskapligt arbetssätt innebär.

Vid knådning av en deg bildar protein som kallas gluten ett elastiskt nätverk. Detta sega nätverk förmår
hålla kvar den koldioxid som jästsvamparna bildar
vid sin ämnesomsättning. (I försöket nedan är det
vattenånga som ger volymökningen.)

Utförande:
Utforma försöket med hjälp av följande anvisningar:
Blanda i en plastflaska:
• Jäst av valfri sort. Välj själv mängd.
• En sorts socker t.ex. strösocker, sirap, honung,
druvsocker, fruktsocker eller sötningsmedel. Välj
själv mängd.
• Vatten, till drygt halva flaskans volym.
Sätt en ballong över flaskans öppning och placera
den i vattenbad med valfri temperatur. Jämför olika
försöksutföranden - vilken ballong fylls snabbast?

Utförande:
• Blanda 1–2 msk vetemjöl med ungefär lika mycket
vatten till en degklump. Knåda degen med händerna
i 5 min.
• Låt degen vila ca 5 min.
• Tvätta degen försiktigt under rinnande vatten eller
i en bytta med vatten. Tryck degen mellan fingrarna
och låt det som slammas upp i vattnet sköljas bort.
Inga ”klumpar” ska försvinna. Fortsätt tills återstoden
är en homogen seg massa av gluten utan vita partier.
• I vanlig ugn (200°C): Lägg glutenklumpen på t.ex.
en bit bakplåtspapper. Tid i ugnen ca 5 – 15 min.
I mikro: Lägg glutenklumpen på t.ex. ett fat. Värm i
mikron ca 2 – 3 min. Släck belysningen i rummet och
titta in genom ugnsrutan under tiden.

Försök med gluten:
T. v. ursprunglig degklump, i mitten samma degklump
efter tvättning (bara gluten kvar) och t. h. glutenklumpen bakad i mikrougn. Klumpen är nu lätt och spröd.
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Kompetensnivå 2

Test av antibakteriella ämnen
En enkel toxikologisk testmetod där bakterier används kan visa giftverkan för olika ämnen. Många
olika ämnen kan undersökas med denna metod som
motsvarar det traditionella försök med antibiotikaeffekt på bakterier som ofta görs i skolan. Bilderna
visar resultatet av tester med vitlök, lök och olika
kryddor. En av plattorna visar att kryddorna i pepparkakor, som berättas om på sista sidan, har en
bakteriedödande effekt.
Säkerhet
Använd inte hälsofarliga ämnen som testkemikalier.
Använd endast klass 1-bakterier som testorganismer.
Se vidare under kompetensnivå 2 och 3 på s. 13.
Material
• Platta med uppodlade bakterier av t.ex. Micrococcus lutea. (Olika bakterier ger olika resultat.)
• Sterila plattor med ett allsidigt näringssubstrat
(t.ex. Nutrient agar)
• Kryddor, metalljonlösningar (0,2 M) m.m.
• Provrör med ca 1 ml vatten
• Ympnål
• Tops med långa träskaft (Kan köpas på apotek.)
• Eventuellt droppipetter av plast, preparernål och
små, runda filtrerpapperslappar gjorda med hålslag

På plattan syns hur
den gula bakterien
Micrococcus lutea påverkas av vitlök (stor
avdödningszon) och
gul lök (mycket liten
avdödningszon. ).

Vitlök

Gul lök
Mald kryddnejlika

Mald ingefära

Mald kanel

Färsk ingefära

På plattan ovan syns hur bakterien Micrococcus lutea påverkas
av mald kryddnejlika (störst avdödningszon) kanel (liten avdödningszon) och ingefära (liten avdödningszon), samt färsk ingefära
(ingen effekt syns).

Utförande
1. Använd ympnål och skrapa bakterier från en
platta.
2. Rör ut bakterierna i ca 1 ml vatten i ett provrör.
Ta så mycket bakterier att suspensionen blir kraftigt
grumlig.
3. Doppa en tops i bakteriesuspensionen och stryk ut
bakterierna på den rena plattan med näringsagar. Låt
varje streck med topsen täcka det föregående. Vänd
därefter plattan och stryk ut bakterier på tvären över
den första utstrykningen. Hela ytan ska täckas med
täta streck – det får inte bli ett glest rutmönster!
4a) Vätskor kan testas genom att små runda filterpapperslappar, som tagits ut med hålslag, doppas i
testlösningar. Lapparna placeras sedan på agarytan
med de utstrukna bakterierna. Använd en preparernål för att flytta lapparna.
b) Det går bra att ta ut brunnar i agarskiktet genom
att använda en avklippt droppipett av plast. Brunnarna kan sedan fyllas med kryddpulver eller lösningar.
c) Bitar av t.ex. vitlök och gul lök placeras på ytan.
5. Lägg plattorna i värmeskåp i ett dygn eller i rumstemperatur under ett par dagar.
6. Avläsning: en klar zon utan bakterieväxt runt det
testade ämnet visar att det är giftigt för bakterien – ju
större diameter på avdödningszonen desto giftigare .

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2003• Får fritt kopieras om källan anges

15

B
Julens kryddor
Julens dofter av nybakat saffransbröd, pepparkakor, nejlikspäckade apelsiner och
den varma skinkan med sitt senapsmättade knapriga hölje väcker förväntan och
smakminnen. Vi sitter kanske försjunkna i en julklappsbok samtidigt som vi knaprar på en pepparkaka och känner hur ingefärans gingeroler värmer magen och
stimulerar vår matsmältning tillsammans med glöggens kryddrika innehåll. Dessa
julens kryddor doftar inte bara angenämt, de är nyttiga också. En gång tiden var
de även ytterst dyrbara och därför sjävklart mycket statusfyllda.

Kanel

Kanelträdets bark är en av dessa dyrbara kryddor. Det finns två sorters
kanel som som tillhör samma familj, Cinnamomum verum och Cinnamomum aromaticum – kanel och kassia. Den förstnämnda är den äkta
som anses finast och mest smakrik. Den kommer ursprungligen från
Ceylon. Kassiakanelen kommer bl.a. från Kina. Den äkta kanelen formas som små rör och rullas från två håll. Ordet kanel har sitt ursprung
i italienskans canella som betyder litet rör – ordet kanon härstammar
från samma ord. Under antiken prisades kanelens egenskaper. Romarna hängde
upp guldinfattade kanelkransar i de förnämsta templen. De tillverkade skönhetskrämer och parfym med kanel och olja som ingredienser. För att vinet skulle smaka
bättre kryddades det med bl.a. kanel. Tyckte kvinnorna att mannens potens var
dålig rekommenderades de att strö kanel i sängen så skulle problemen lösa sig. I
Sverige användes kanel ursprungligen som medicin och i maträtter. Det är först på
1900-talet som kanelbullen blivit ett typiskt svenskt bakverk. I dag används kanelolja även i tandkräm och skönhetsmedel.

Kryddnejlika

Kryddnejlikan tillhör familjen myrtenväxter och det är blomknopparna som används. Namnet syftar på de torkade blomknopparnas
utseende och kommer från tyskans ord Nägelein som betyder liten
spik. Kryddnejlikan med sin starka doft är omgiven av mängder
av myter. Om man bar kryddnejlikor i munnen eller näsan hade
man ett effektivt skydd mot onda andar. Gikt, sjösjuka och dålig
aptit kunde botas med kryddnejlikor och som krydda för att dölja
en inte helt perfekt fisk eller köttbit var den mycket uppskattad. För att inte tala
om hur bra det är mot dålig andedräkt att tugga på kryddnejlika. Idag använder vi
kryddnejlikan i maträtter, inläggningar och pepparkakor.

Ingefära

Ingefärans jordstam innehåller gingeroler som påverkar matsmältningen positivt. Färsk, riven ingefära används idag flitigt i våra kök eftersom asiatisk mat har blivit rätt och trendigt. Ingefäran var mycket
uppskattad under antiken. Greker och romare köpte inlagd ingefära
i små lerkrus. Ingefära ansågs främja matsmältning och lindra förkylningar men åts även som godsak. Venezianaren Marco Polo beskriver
ingefäran från sina resor i Kina. Namnet kommer från sringavera
(sanskrit) och betyder hornkropp. På latin blev ordet till gingiber som på engelska
blev ginger. Ville man fördröja sitt åldrande så var en dos ingefära per dag en bra
rekommendation. Ingefära säljs också som pulver och i den formen använder vi
kryddan i t.ex. pepparkakor. Det är alla de hälsosamma kryddorna i pepparkakorna
som gör att man blir så snäll av dem som det sägs.
Gunilla Englund
Etnolog och mathistoriker, med inriktning mot hur naturvetenskap och teknik har förändrat våra mattraditioner.
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