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Bästa läsare!

Novemberdis

En hösttermin fylld med aktiviteter har snart passerat. Många dagar visar nu upp en spännande dov disighet. Höstterminen började
däremot med tropisk värme för de lärare som deltog i fältveckan till
fortbildningskursen i marinbiologi, en intensiv vecka fylld med marina aktiviteter på Klubbans marinbiologiska station. Kursen erbjuds
även 2005 och fältveckan blir den 8–12 augusti. Det går att anmäla
sig redan nu genom att skicka ett mail till oss.
Bioteknikveckan 2004 som vi genomförde i samarbete med
Vetenskapsrådet den 11–15 oktober fick en fantastisk respons.
Deltagare kom från hela landet. Några aktiviteter dubblerades, andra
genomfördes i större salar – det behövdes för att ta emot de 600 lärare, elever och andra med intresse för bioteknik i skolan som deltog
i olika aktiviteter under veckan. Den praktiska kursen för gymnasielärare hade vi tyvärr inte möjlighet att dubblera. Antalet ansökningar
till kursen visar på det mycket stora behov som finns av fortbildning
med praktiskt inslag. Läs om aktiviteterna under Bioteknikveckan i
detta nummer av Bi-lagan!
Det är ständigt mycket på gång som berör skolan. På Skolverkets
hemsida finns nu ett material till hjälp för bedömning av bl.a. laborationer. Materialet är användbart i såväl grundskola som gymnasium.
På Skolverkets hemsida presenteras också NU -03, den Nationella
utvärderingen av grundskolan som genomfördes 2003.
Det är nu hög tid att fundera på nästa års fortbildning. Vi hoppas
bl.a. kunna erbjuda någon bioteknikkurs även under nästa år. Våra
kurser presenteras på hemsidan samt i de informationsbrev som skickas
ut med ojämna mellanrum (anmälan görs på hemsidan). Välkommen
att kontakta oss om olika kurser!
Christina Polgren
Föreståndare

FOTO: CHRISTINA POLGREN

Spelet om aktuell
biologi
•s4
Hoppande gener
och själviskt DNA
•s6
Arbete med GMM
•s9
Hällkar
ett miniatyrekosystem

• s 10

Vad behöver du äta?
• s 15
Den medvetna
kokkonsten
• s 16
Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU,
(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

Internationellt

Bioteknikveckan
i internationellt perspektiv
”We´re coming into the gene age...” Uttrycket återkom
flera gånger när David Micklos från Dolan DNA Learning Center talade under Bioteknikveckan som Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik anordnade
11–15 oktober. Och visst ska skolan hänga med i utvecklingen av biologiämnet! Det finns få områden inom
biologin som inte berörs av den explosiva kunskapsutvecklingen inom bioteknikområdet. Det händer mycket
intressant inom bioteknikutbildning på olika håll i världen och det finns anledning för alla som är engagerade
i biologiundervisning i Sverige att följa utvecklingen i
andra länder och ta vara på goda exempel.
David Micklos, VD för Dolan DNA Learning Center,
USA, medverkade vid en mängd aktiviteter under den
Bioteknikvecka som resurscentrum arrangerade 11–15
oktober.
Dolan DNA Learning Center bildades 1988 som en
avknoppning från Cold Spring Harbor Laboratory. James
Watson (nobelpris för beskrivning av DNA-molekylens
struktur) var under lång tid chef för Cold Spring Harbor
Laboratory. Hans intresse för utbildningsfrågor har hela
tiden varit stort och han är fortfarande vid
76 års ålder engagerad i arbetet med att
skapa resurser för Dolan DNA Learning
Center. Centrat startade som världens första
Science center för utbildning i genetik och
har nu ca 20 personer anställda.
Centrat erbjuder bl.a. workshops på
lördagar för barn och vuxna med varierande
teman som t.ex. ”Is There a Neanderthal
in Your Family Tree?” och “The Mystery
of Anastasia Romanov”. Kurser arrangeras
för lärare, inte bara på centrat utan också
på andra håll i USA och i övriga världen.
Skolklasser med elever från skolår 5 och
uppåt får möjlighet att komma till centrat
och laborera. David Micklos anser att det
är mycket viktigt att elever tidigt kommer
i kontakt med praktisk genteknik för att få
ett intresse för modern biologi. Elevernas
engagemang blir en sporre för lärare högre
upp i skolsystemet att utveckla arbetet med
genteknik.
På hemsidan (www.dnalc.org) finns en
mängd material som är användbart även
för svenska lärare. Välj knappen Resources i
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David Micklos, VD för Dolan DNA Learning Center, New York.
övre delen av startsidan för att få en översikt av vad som
finns på webbplatsen. T.ex. innehåller Biology Animation
Library välgjorda animationer: Polymerase Chain
Reaction, Southern Blotting, Cycle Sequencing, DNA
Detective, Three Polymorphisms och Transposition.
Tre s.k. BioServers kan användas för att utvärdera
resultat från DNA-laborationer, men ger också möjlighet för dem som inte själva gjort laborationerna att t.ex.
jämföra nukleotidsekvenserna från ismannen Ötzi och nu
levande människor eller studera hur anlagsfrekvensen för s.k. hoppande gener varierar
mellan olika befolkningsgrupper.
Med programmet Gene Boy kan man
analysera en nukleotidsekvens och bl.a. söka
efter klyvningsställen för restriktionsenzymer eller var en gen börjar och slutar (se:
www.dnai.org/geneboy/index.html).
För dem som vill fördjupa sig teoretiskt
och praktiskt i genteknik finns boken DNA
Science. A first course av David Micklos, som
innehåller intressanta faktatexter om genteknik, samt tolv grundläggande laborationer.
Bilderna visar sex avdelningar i webbsidan från
Dolan DNA Learning Center, www.dnalc.org
1. DNA: tidslinje med viktiga händelser i genetikens
histora samt annat material om DNA.
2. Your Genes Your Health: fakta om genetiska
sjukdomar.
3. DNA from the BEGINNING: grundläggande fakta
om DNA.
4. EUGENICS: om rasbiologi.
5. 6. GENETIC ORIGINS och BIOSERVERS: se s. 6-8
i detta nummer av Bi-lagan.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2004 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

I Danmark har man arbetat mycket medvetet med
att introducera genteknikförsök i gymnasieskolorna genom att erbjuda lärarfortbildning och ta fram lämpligt
material. Claudia Girnth, som under nästan 20 års tid
utvecklat praktiska försök inom genteknik och immunologi för danska gymnasieskolor, medverkade vid ett
seminarium under Bioteknikveckan.

Avtal reglerar arbetet
Praktiska försök med genmodifierade mikroorganismer
regleras mycket noga i Danmark. Undervisningsministeriet och Arbejdtilsynet i Danmark (motsvarar Kulturoch utbildningsdepartementet och Arbetsmiljöverket i
Sverige) har upprättat ett avtal med regler för genteknikförsök i det allmänna gymnasiet. För att få genomföra
genteknikförsök på gymnasiet krävs att läraren har minst
tre års utbildning i biologi och dessutom har gått en kortare kurs i experimentell genteknologi. Kursen genomförs i Utbildningsministeriets regi och har godkänts av
Arbejdstillsynet.

Material
Avtalet innehåller en förteckning över vilka bakteriestammar, plasmider och kit som är godkända för skolbruk. (En del av det material som är godkänt i Danmark
får inte användas i Sverige. På resurscentrums webbsida
(www.biorreusrs.uu.se/säkerhet.cfm) finns anvisningar
för arbete med GMM i svenska skolor. Se även s. 9 i detta
nummer av Bi-lagan).
Det är enligt avtalet i Danmark tillåtet att transformera
definierade stammar av E.coli K12 och Saccharomyces cerevisiae (jäst) med godkända plasmider. Det är också tillåtet
att rena dessa plasmider, samt att analysera vissa definierade genprodukter från genmodifierad E.coli K12. Dessutom

erbjuds ett enkelt testsystem för undersökning av hur genmodifierade bakterier överlever i jord eller vattenmiljö.

Genmodifierade växter
Nytt för i år är att försök med genmodifierade växter har
godkänts för skolbruk i Danmark. (Försök med genmodifierade växter är inte tillåtna i svenska skolor.) I försöket
överförs en gen, hämtad från sädesslaget durra, till Arabidopsis thaliana (backtrav) med hjälp av plasmider från
bakterien Agrobacterium tumefaciens. Växten börjar då
tillverka ett ämne som är giftigt för jordloppor, som är
besvärliga skadeinsekter på korsblommiga växter. (Backtrav är en liten oansenlig, vildväxande, korsblommig växt
som länge har varit forskarnas favoritväxt när det gäller
gentekniska försök.) I ett uppföljande försök testas de
genmodifierade växterna genom ett valförsök där jordloppor får bitar av blad från både en genmodifierad växt
och en ursprunglig växt att välja mellan.

Anmälan
Genteknikförsök ska anmälas till Undervisningsministeriet senast tre veckor innan försöket genomförs. I
anmälan anges vilken klass som genomför arbetet, tidsramen för försöket, ansvarig lärare och vilket material
som används. Läraren och ansvarig rektor intygar genom
underskrift att ansvarig lärare har genomgått ministeriets
kompetensgivande kurs och känner till säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan Arbejdstilsynet och Undervisingsministeriet.
Som framgår är styrningen när det gäller genteknikförsök
i skolan mycket tydlig i Danmark. I Sverige finns en större
frihet att själv utveckla undervisningen, men detta ställer
också större krav på den enskilde läraren. Frågan är vad vi
kan lära av erfarenheterna i Danmark och av det system för
undervisning i praktisk genteknik som utvecklats där.

Bioteknikutbildning i England
National Centre for Biotechnology Education (NCBE)
vid University of Reading, UK erbjuder korta, praktiska
kurser för lärare och elever inom bioteknikområdet, med
inriktning mot grundläggande mikrobiologi, enzymteknologi, molekylärbiologiska tekniker och humangenetik.
NCBE har en egen buss, utrustad med material som behövs till laborationerna, för att bekvämt kunna resa runt
till skolor i England. Team från NCBE ger även kurser i
andra europeiska länder. Ca 4000 personer deltar i kurser
anordnade av NCBE varje år. T.ex. har många svenska
lärare träffat John Scollar och Dean Madden från NCBE
under sommarkurser anordnade av Göteborgs universitet
på Kristineberg, Fiskebäckskil (se information om årets
kurs på sid 13).

NCBE:s webbsida innehåller användbart material för lärare som är intresserade av laborationer inom bioteknikområdet. Laborationerna finns som
pdf-filer på www.ncbe.reading.ac.uk. I
Storbritannien är man vanligen mycket
restriktiv beträffande vilka gentekniska
försök som är tillåtna i skolan, men det är
ändå viktigt att ta reda på vilka bestämmelser som gäller i Sverige. Till höger syns
tre exempel på häften utgivna av NCBE.
Materialet till laborationerna kan köpas via
Göteborgs universitet (ulla.svedin@gu.se).
Britt-Marie Lidesten
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Bioteknik i danska gymnasieskolor

Spelet om aktuell biologi
Genteknik, miljö, samlevnad, mat och hälsa – många områden
inom biologi passar bra att inleda eller avsluta med ett spel där
eleverna får debattera intressanta, aktuella och kontroversiella
frågor. Klassen delas in i två lag som ska företräda två olika ståndpunkter. En möjlighet är att det ena laget alltid ska argumentera för
något, t.ex. GMO, och det andra laget alltid argumentera mot. En annan
möjlighet är att lagen t.ex. företräder två olika länder med skilda uppfattningar i klimatfrågan.

Aktörer
I det här förslaget till spel behövs en spelledare (läraren), 2-3 domare (elever)
och två lag som innehåller alla övriga elever i klassen. Inom varje lag väljs 1-2
”spelare” – elever som fungerar som levande spelpjäser.
Spelledaren har i förväg förberett frågor. Det ger extra aktualitet om frågorna hämtas från mediadebatten. När en spelare får en fråga att kommentera ska eleverna i hans/hennes lag hjälpa sin spelare med argument. Spelarna
väljer dock själva vilka argument de vill framföra. Domarnas uppgift är att
dela ut poäng till lagen efter hur väl de argumenterar för sin sak, men tar inte
ställning till sakfrågor eller till värderingar. Domarna kan ge mellan 1 och 3
poäng per fråga.

Spelplan
Spelplanen görs på golvet i klassrummet. Ett enkelt sätt är att göra två lika
långa slingor med maskeringstejp (en för vardera laget) och sedan sätta ut
lika många steg och samma antal ”uppgiftssteg” med post-it-lappar i båda
slingorna. En stor tärning tillverkas av t.ex. en låda med utritade punkter på
sidorna. Det räcker bra med bara ettor, tvåor och treor.

Spelet kan börja!
Spelarna slår tärningen, ett lag i taget, flyttar sig och när de passerar ett uppgiftssteg väljer spelledaren en fråga och läser den högt. Det är enklast att båda
lagen får samma frågor, dock inte i samma ordning. Spelarna svarar med hjälp
av övriga i laget, domarna ger poäng och spelarna får gå fram så många steg
som de fick poäng av domaren. Det blir oftast bättre debatt, samt fantasifullare och spontanare svar om spelledaren håller ett ganska högt tempo (minst
40 minuter behövs för spelet). När spelarna i ett av lagen har kommit i mål
har detta lag vunnit.
När spelet har avslutats bör uppgifterna kommenteras ur olika perspektiv.
Eleverna bör få tid och möjlighet att prata om de frågor som har debatterats
under spelet. Diskutera också vad vad som är sant eller möjligt.
Lycka till!
Illustration: Linda Johansson
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Regeringen har i propositionen 2004:140 ”Kunskap och
kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan”
lagt fram förslag till förändringar av gymnasieskolan. Förändringarna syftar till att vidareutveckla det nuvarande
programgymnasiet. Det kommer inte att bli någon genomgripande organisatorisk reformering av gymnasieskolan utan dagens struktur ligger fast. Däremot presenteras
stora och viktiga förändringar i gymnasieskolans innehåll
med betoning på utbildningarnas helhet.
Förändringarna av gymnasieskolan kan sammanfattas
i följande elva punkter:
1. Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg.
2. En gymnasieexamen införs.
3. Ett gymnasiearbete stärker helhetssynen i utbildningen.
4. Ökad kvalitet på det individuella programmet.
5. Frisök ger eleverna ökad valfrihet och stimulerar regional samverkan.
6. Historia blir nytt kärnämne.
7. Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan.
8. En modern lärlingsutbildning förnyar yrkesutbildningen.
9. Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning.

cecilia.bergstrom@skolverket.se
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Information från skolmyndigheter

Gymnasiereformen, Gy 2007

10. Större kurser för sammanhang och fördjupning.
11. Lokala kurser måste kvalitetssäkras av Skolverket.
Skolverkets kursplanearbete inleddes formellt i
september då regeringsuppdraget gavs. Nu pågår en
genomgång av programanalyser, forskarrapporter och
tidigare erfarenheter. Konferenser, möten och seminarier genomförs med representanter för bl.a. gymnasieskolorna, arbetsmarknadens parter, högskolor och organisationer. T.ex. anordnas fem nationella konferenser
dit representanter från alla gymnasieskolor bjuds in. En
webbplats kommer också att lanseras som en viktig del i
kommunikationen (www.skolverket.se/gy-07). Mot slutet av hösten kommer arbetsgrupper att tillsättas. Dessa
arbetsgrupper kommer under 2005 att bl.a. jobba med
programmål, ämnen, kurser och ämnesbetyg.
Inom matematik och naturvetenskapliga ämnen har
seminarier med ämnesföreningar, resurscentra och samfund genomförts. Denna kommunikation kommer att
fortsätta, dels via webben och dels via fortlöpande seminarier och deltagande i referensgrupper. Om du har frågor, tankar, idéer eller synpunkter på det naturvetenskapliga programmet eller matematik och naturvetenskapliga
ämnen är du välkommen att kontakta
Cecilia Bergström

Hoppande gener och
själviskt DNA
Långt tillbaka i tiden – längre än vi kan föreställa oss
– levde en mänsklig individ någonstans i Afrika. Denna
individ bar en mutation som av slumpen fördes vidare
i generation efter generation och fortfarande efter ca
200 000 år återfinns hos många av dagens människor.
Under den kurs för gymnasielärare som hölls under
Bioteknikveckan undersökte en grupp lärare sitt eget
DNA och letade efter just denna mutation.

Vad är liv?
Det kan tyckas som frågan har ett självklart svar. Det är
klart att vi vet vad som är levande! Levande organismer
består av celler och har ämnes- och energiomsättning.
Liv förutsätter möjlighet att föröka sig och föra arvsanlag
vidare till nästa generation. Naturligtvis är människor
levande organismer. Men hur ska vi se på bitar i vårt
genom som kan föröka sig självständigt och förflyttas till
nya ställen i kromosomerna? Är det en form av ”liv” som
utnyttjar våra celler för sin egen fortplantning?

Hoppande gener
Mer än 98 % av vårt genom består av nukleotidsekvenser
som inte kodar för proteiner. Ett exempel på detta är
Alu-sekvenserna. Alu-sekvenser finns bara hos primater
(apdjur inklusive människa) och har ackumulerats sedan
denna gren skiljdes från övriga ryggradsdjur för ca 65
miljoner år sedan. En del Alu-sekvenser är unika för det
mänskliga genomet.
I de 46 kromosomer som finns i våra kroppsceller
finns det sammanlagt ca 1 000 000 Alu-sekvenser placerade på olika ställen. Tillsammans utgör de ca 10 % av
genomet. Varje sekvens har ca 300 baspar. Alu-sekvenser

är exempel på ”hoppande gener” (transposoner) som kan
kopieras och sättas in på nya ställen i kromosomerna.
Transposoner upptäcktes först av nobelpristagaren
Barbara McClintock under hennes forskning på majs.
Så här antar man att det går till när en Alu-sekvens kopieras och hoppar till ett nytt ställe i kromosomerna:
1. Alu-sekvensen översätts först till RNA.
2. RNA översätts sedan till en DNA-molekyl av enzymet
omvänt transkriptas.
3. DNA-kopian av Alu sätts in på ett nytt ställe i en kromosom.
En utmärkt animation med förklaring av hur Alusekvenser kan hoppa till nya ställen i kromosomer
finns på Dolan DNA Learning Centers hemsida
www.geneticorigins.org.
Alu är defekta transposoner. De är beroende av enzymer från en annan transposon för kopiering och förflyttning. Denna transposon, kallad L1, har bl.a. en gen för
enzymet omvänt transkriptas och detta enzym krävs för
bildning av DNA-kopian av Alu-sekvensen från motsvarande RNA. L1 härstammar förmodligen från ett numera
defekt retrovirus. Ca 17% av hela vårt genom består av
L1-kopior.
Alu verkar inte ha någon egen funktion även om Alusekvenser ibland integreras i gener så att de skadar genernas funktion. Är Alu själviskt DNA som ”lever” för att
fortplanta sig?
Bilden visar en gel med analys av Alu-sekvensen PV92 från kromosom 16. Proverna från de 12 kursdeltagarna visar att fyra
individer är heterozygota (+ -) för denna sekvens (2 band syns
på gelen), sju individer saknar denna sekvens (- -, ett band syns
på gelen, DNA-sekvensen är kortast och vandrar längst) och en
individ har Alu-sekvensen i dubbel uppsättning (++, ett band syns
på gelen, sekvensen är längst och vandrar kortast sträcka. )

Vandringsriktning

Lokus PV92 på kromosompar 16
Kromosom från modern

Kromosom från fadern
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Människans ursprung
Liksom gener ärvs Alu-sekvenserna enligt
Mendels lagar. I Alu-sekvenserna sker det mutationer lika väl som i det övriga genomet. Ju äldre en
Alu-sekvens är desto fler mutationer har inträffat
och man får därför en uppfattning om hur länge en
viss Alu-sekvens funnits i genomet genom att studera
de ärftliga förändringarna. Alu-sekvenserna kan sorteras i grupper beroende på vilka mutationer de innehåller
och kan användas för att få information om hur befolkningsgrupper spridits över världen.
En individ är i allmänhet homozygot för de flesta Alusekvenserna. För ett mindre antal sekvenser finns det heterozygota individer och individer som helt saknar sekvensen.
Sådana Alu-sekvenser har hamnat på sin plats i kromosomerna någon gång under den senaste årmiljonen och genotypfrekvenserna varierar därför i olika nutida befolkningsgrupper. Dessa sekvenser kan därför användas för att följa
människans evolution. Analyser av Alu-sekvenser visar på
fyra olika befolkningsgrupper som nu lever i Afrika, Europa,
Asien/Amerika och Australien/Nya Guinea. Analyserna ger
också stöd för ”Ut ur Afrika teorin”, att alla nu levande människor har ett gemensamt ursprung i en grupp människor
som lämnade Afrika för ungefär 100 000 år sedan och sedan
spred sig över jorden.

Analys av Alu-sekvensen PV92
Under kursen för gymnasielärare analyserades PV92, en
Alu-sekvens som är specifik för människan och som finns
på kromosom 16. PV92 har inte något känt samband
med någon gen hos människan. PV92-sekvensen har sitt
ursprung i en mutation som inträffade för ca 200 000 år
sedan. Hos en viss individ kan, i de båda kromosomerna
med nummer 16, denna Alu-sekvens antingen finnas (+)
eller saknas (-). En individ har därför en av tre möjliga
genotyper (++, + -, --).
Laborationen innebär arbete med grundläggande
gentekniska metoder (extraktion av DNA, PCR, gelelektrofores) och kan bilda utgångspunkt för intressanta
diskussioner om människans evolution. Principen för
laborationen beskrivs översiktligt nedan, mer exakta anvisningar hämtas från www.geneticorigins.org där även
säkerhetsföreskrifter finns.
DNA-provet tas fram genom att munnen sköljs med
isoton koksaltlösning. Cellsuspensionen centrifugeras därefter och bottensatsen med slemhinneceller tas tillvara och
blandas med Chelex. Chelex består av små kulor (nätt och
jämnt urskiljbara) som behövs för att binda störande metalljoner. Blandningen av celler och Chelex kokas för att frigöra DNA. Därefter kyls och centrifugeras blandningen. I
supernatanten finns löst DNA som används till PCR.
Till PCR behövs en mix av Taq DNA-polymeras, nukleotider, buffert och magnesiumklorid, samt DNA-prov
och primers. DNA-provet masskopieras med PCR och
separeras därefter med gelelektrofores.

Utvärdering av resultat
Bilden nederst på föregående sida visar en gel
med några av kursdeltagarnas DNA-prover. En
individ som är homozygot för Alu-sekvensen (+/+)
har endast ett band. Detta innehåller sekvenser med
715 baspar. Om Alu-sekvensen saknas finns ett band
där sekvenserna har 415 baspar. Är individen heterozygot finns båda dessa band. (Se figur föregående sida.)

Allele Server
På webbsidan www.dnalc.org finns en länk Bioservers.
Här finns Allele Server och Simulation Server. Användbara
hjälpfiler finns till respektive server.
I Allele Server kan man lägga in egna analysresultat
eller ta del av andras resultat. (Analysresultaten från
kursen för gymnasielärare finns under Manage groups/
Classes/Uppsala Sweden.) Instruktioner för utvärdering
av resultat finns på webbsidan, www.geneticorigins.org.
(Välj den klickbara bilden PV-92 Alu Insertion och fliken
Exercises.)
T.ex. kan frekvensen av PV92-allelen i befolkningsgrupper från olika världsdelar beräknas och resultaten
föras in på en världskarta. Fundera sedan över om det
finns något mönster i allelfrekvens och om man kan få
en uppfattning om hur allelen spridit sig. (En länk till en
karta finns under avdelning III i Exercises.)

Genetisk drift
En del av förklaringen till varför frekvensen för PV92-allelen varierar mellan olika befolkningsgrupper kan vara att
i små populationer ändras allelfrekvensen slumpmässigt.
Detta kallas genetisk drift.
I Simulation Server går det att göra simuleringar av hur
allelfrekvensen ändras beroende på vilka utgångsvärden
(allelfrekvens, populationsstorlek, antal generationer)
som väljs. Även överlevnaden av olika genotyper kan
varieras. Detta ger upphov till många intressanta frågeställningar som t.ex.:
• Vilken betydelse har det för genvariationen om en population minskar kraftigt i storlek? Vad händer när denna
population sedan ökar igen?
• Vad händer med en mutation t.ex. en Alu-mutation
som inträffar i en liten respektive en stor population?
På följande sida visas ett exempel på hur resultaten
från Alu-analysen kan utvärderas och hur dessa resultat
kan leda till en diskussion om genetisk drift. Resultaten
från Simulation Server kan också användas vid diskussioner om hur man kan bevara hotade djurarter.
Text: Britt-Marie Lidesten
Bilder överst på sid. 6 och 7: Ola Lundström
Referenser:
Webbsidor från Dolan DNA Learning Center:
www.dnalc.org och www.geneticorigins.org
Baltzer, M.A. et al, (1994) African origin of human-specific Alu
insertions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 12288-12292
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Utvärdering av resultat från Alu-analys
Följande exempel visar hur resultaten från en analys av
Alu-sekvensen PV92 kan utvärderas. Beräkningarna kan
göras manuellt men kan också göras automatiskt med Allele
Server.
Under den kurs som hölls för gymnasielärare under Bioteknikveckan genomförde 24 kursdeltagare en analys av PV92 -sekvensen. Av dessa saknar 17 Alu-sekvens (homozygota –/–), en har
sekvensen i båda kromosomerna (homozygot +/+) och sex har
den i en av kromosomerna (heterozygota +/–). Detta innebär att
sju av kursdeltagarna är ”släkt” med den individ som för kanske
200 000 år sedan bar denna Alu-sekvens för första gången!
Beräkning av relativa genotypfrekvenser
Genotypfrekvensen är kvoten mellan det antal som har en viss
genotyp och totala antalet undersökta personer:
• Alu-sekvens finns i båda kromosomerna (+/+): 1/24=0,042
• Alu-sekvens finns i en av kromosomerna (+/–): 6/24=0,25
• Alu-sekvens saknas helt (–/–): 17/24=0,71
Beräkning av allelfrekvenser
Allelfrekvensen är kvoten mellan antalet av en viss allel i förhållande till totala antalet alleler.
• Totala antalet alleler för de 24 deltagarna är: 2·24=48
• 8 PV92-alleler finns i gruppen (2+6=8). Frekvens: 8/48=0,17
• 40 saknar PV92-allel (17·2 + 6 = 40). Frekvens: 40/48 = 0,83
Hardy-Weinbergs formel
En genetiskt stabil population har konstanta allelfrekvenser från
generation till generation och befinner sig i Hardy-Weinberg-
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jämvikt. Fördelningen av genotyper beskrivs av ekvationen:
p2+2pq+q2=1 (p och q motsvarar allelfrekvenserna)
• p2 och q2 är frekvenserna för homozygoter.
• 2pq är frekvensen för heterozygoter.
Beräkning av förväntade genotypfrekvenser:
0,172 + (2· 0,17 · 0,83) + 0,832 = 1
Resultaten sammanfattas i tabellen nedan:
Genotyp

Genotypfrekvens:
observerade värden

Genotypfrekvens:
förväntade värden

+/+

0,042

0,029 (p2)

+/–

0,25

0,28 (2pq)

–/–

0,71

0.69 (q2)

Tabellen ovan visar att att observerade värden och förväntade
värden i det här fallet blir relativt lika. Slutsatsen blir att allelerna kombineras slumpmässigt i befolkningsgruppen. Det
finns ingen urvalsfördel för individer som har PV92-allelen. I en
befolkningsgrupp där det sker inavel kommer däremot genotypfrekvensen att skilja sig från den förväntade.
Med Allele Server kan man ta reda på frekvensen av PV92-sekvensen i olika befolkningsgrupper. T.ex. har européer mycket låga
frekvenser medan grupper av indianer i Sydamerika har mycket
höga frekvenser. En förklaring till detta kan vara genetisk drift (se
föregående sida). Resultaten från övningen kan leda till diskussioner om hur befolkningsgrupper har spridits över världen och vad
som händer med gener i små, isolerade grupper av människor.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2004 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

Intresset för att arbeta praktiskt med genteknik ökar
snabbt i skolan. Resurscentrum har därför i samarbete
med Arbetsmiljöverket tagit fram den andra anvisningen i serien ”Säkerhetsaspekter på praktiskt arbete med
med biologi i skolan”. Anvisningen har titeln ”Genetiskt
modifierade mikroorganismer (GMM)”. Nedan berörs
översiktligt några punkter från denna handledning.

Riskbedömning och kompetens

menas att nukleinsyra först tas ut från en organism och
sedan sätts tillbaka igen i samma organism. Detta innebär
att inga främmande gener tillförs. Självkloning inkluderar även sådana under lång tid beprövade rekombinanta
vektorer där det har visat sig att användningen är säker.
Exempel på detta är självkloning i Escherichia coli stam
K12 om garanterat ofarliga GMM bildas.

Antibiotikaanvändning

Arbetsmiljöverket avråder generellt från användning av
Rektor ansvarar för att laborationer kan genomföras på
antibiotika som t.ex. tetracyklin och ampicillin, för att
ett säkert sätt med behörig, kompetent personal och anförhindra resistensutveckling. Det är framförallt viktigt
svarar också för att riskbedömningar, som omfattar hela
att inte använda antibiotika som behövs för behandling
arbetssituationen, görs för all laborativ verksamhet, samt
av bakterieinfektioner hos människa och djur, t.ex tetraför att skyddsåtgärder vidtas.
cyklin eftersom det ibland används
All innesluten användning av GMM En genetiskt modifierad mikroorsom förstahandspreparat i sjukvården.
måste riskbedömas. Skriftlig dokumen- ganism (GMM) är ”en mikroorgaOm penicillinderivat (t.ex. ampiciltation ska kunna visas upp på begäran av nism, vars genetiska material har
lin) används i GMM-laborationer,
tillsynsmyndigheten, Arbetsmiljöverket. ändrats på ett sätt som inte inträfska verksamheten anmälas till ArRiskbedömningen ska inkludera labo- far naturligt genom parning eller
betsmiljöverket. Kanamycin används
rationsmaterial och utförande, lärares genom naturlig rekombination”.
i mycket liten utsträckning, om alls,
kompetens och elevernas kunskap och
SFS 2000:271 inom sjukvården eller för behandling
förmåga, samt lokalernas utformning
av djur. Kanamycinresistens är därför
och utrustning. GMM med så låg risk som möjligt ska
inget hinder för undantag enligt självkloningsregeln men
väljas vid arbete i skolan (riskkategori F, försumbar risk).
det är bättre att använda andra markörer som inte är antiEndast mikroorganismer från skyddsklass 1 ska användas.
biotikaresistensgener.
Blankett från Arbetsmiljöverket för riskbedömning kan
Anvisningen för arbete med GMM innehåller bilagor
hämtas på resurscentrums hemsida.
som beskriver exempel på kit och plasmider.
En indelning i kompetensnivåer för lärare är en hjälp
Mer information finns på www.bioresurs.uu.se/sakerhet.cfm:
för skolledning och enskilda lärare att bedöma om prak• Anvisningar: Säkerhetsaspekter på praktiskt arbete med biologi i skolan.
tiskt arbete med GMM kan genomföras på en skola.
1. Mikroorganismer
Arbete med GMM kräver kompetensnivå 3 och innebär
2. Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)
goda praktiska och teoretiska kunskaper om bakterier
• Blanketter från Arbetsmiljöverket för riskbedömning och skyddsåtgärder. Även exempel på ifyllda blanketter finns.
och sterilteknik, samt specifika kunskaper om GMM
• Länkar till lagar, förordningar och föreskrifter om genteknik.
och aktuella bestämmelser. Arbete på nivå 3 kräver en
• Länk till webbportal för myndigheter med koppling till genteknik.
institution med lämplig utrustning. Eleverna ska ha nått
• Länk till Arbetsmiljöverket, se Ämnesområden: Mikrobiologiska arbetsgymnasienivå och ha tillräckliga kunskaper för arbete
miljörisker samt Genteknik,GMM (Skolan och GMM).
med mikroorganismer.
Britt-Marie Lidesten
Referens: Thorleif Joelson
Arbetsmiljöverket (thorleif.joelson@av.se)
Generellt krävs antingen en anmälan eller ansökan om
tillstånd vid arbete med GMM, men vissa typer av försök kan undantas från anmälan. Kostnad för anmälan är
minst 2000 kronor (juni) 2004.
Vid försök där mikroorganismer framställs genom s.k.
självkloning krävs ingen anmälan till Arbetsmiljöverket
förutsatt att det är osannolikt att mikroorganismen är skadlig för människors hälsa eller miljön. Med självkloning

Vektorer undantagna från anmälan

Bilden visar en agarplatta med genmodifierade E.coli-bakterier som belyses med UV-ljus. Vid transformationsförsöket har bakterierna tagit upp
plasmider med en gen från maneten Aequorea victoria, som kodar för
grönt fluorescerande protein. Plasmiden innehåller också en gen som ger
ampicillinresistens men i detta försök används inte ampicillin för selektion.
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Säkerhet och risker

Arbete med genetiskt modifierade mikroorganismer

Miniatyrekosystem

Hällkar

ett miniatyrekosystem

Att studera naturens invecklade samband är spännande
och tanken att alla varelser måste ha energi är lätt att
förstå i princip. Men när det kommer till verklighet blir
det mer komplicerat. Min erfarenhet som NO-lärare i
grundskolans senare del är, att det är svårt att gå från
några tänkta näringskedjor till levande natur, där också
miljöfaktorer spelar en tydlig roll.
Det är enkelt för en elev att skriva solljus – morot
– hare – räv, men mycket svårare att göra egna iakttagelser av hur det faktiskt fungerar. Om man studerar en
hel skogsdunge eller en liten sjö finns det så många olika
organismer att det känns omöjligt att reda ut begreppen.
Man är snabbt tillbaka i solljus – morot – hare – räv.

I höstas prövade jag och min niondeklass ett sätt att fundera över ekologiska frågor i de avgränsade men verkliga
miljöer som kallas hällkar. Det är små eller större vattenpölar som uppstår på berghällar vid havet eller sjöar. De
är ofta avskurna från omvärlden och är därför bra exempel
på egna ekosystem. Inspiration fick jag i boken ”Ekologi
– för miljöns skull” av Ingemar Hjort. I ett kapitel beskrivs
hällkar som ”naturens egna ekologiska mikrokosmos”. Jag
deltog också i en sommarkurs i marinbiologi som Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik anordnade
på Klubban, Uppsala universitets marinbiologiska station
i Fiskebäckskil. Där prövade jag undersökningar som man
enkelt kan göra i hällkar utan dyra eller komplicerade
hjälpmedel.
Jag ville att eleverna skulle kunna arbeta så mycket
som möjligt på egen hand och att de skulle klara de praktiska undersökningarna själva. Detta krävde förberedelser.
Innan vi åkte till havet läste vi texter i biologiböckerna
om ekologi och diskuterade begrepp som näringskedja,
producent, konsument, population, biologisk mångfald,
konkurrens, nedbrytning m.m. Vi diskuterade oss fram till
vad som går att undersöka i vattenpölar och testade olika
metoder. Vi arbetade med pH-papper, vi tränade på att
studera småkryp i stereomikroskop, och vi lärde oss mer
om insekters livscykel, eftersom man ofta finner larver i
små vattensamlingar.

Mot hällkaren!
En solig men blåsig septemberdag gav vi oss iväg till
Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Material och matsäck
fanns med och vi tog raskt itu med det praktiska arbetet.
På Öckerö finns stora områden med typiska Bohusländska
berghällar där det finns många olika typer av hällkar, stora
och små, sötvatten, bräckvatten och saltvatten, klara och
grumliga. De åtta elevgrupperna valde fritt var sitt hällkar
och ägnade ett par timmar år sina undersökningar. Det
blev många plask, skratt och bortblåsta papper innan ma-

Tre hällkar - men mycket olika!
Hällkaret t.v. omges av klippor där det växer orange vägglav
(troligen beroende på fågelspillning). I hällkaren t.v. och i mitten finns tarmtång som visar på att vattnet är näringsrikt.
Vattnet i hällkaret längst t.h. innehåller en grön soppa av mikroskopiska alger. Hällkaren finns på några få meters avstånd
från varandra utanför Fiskebäckskil i Bohuslän.
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terialet lades i burkar och flaskor för att undersökas vidare i skolan. I kylskåpet klarade sig vattenproverna bra i ett par dygn. Vi
hade med en digitalkamera och tog foton som senare hamnade i
elevernas rapporter.

Fältundersökningar
Följande undersökningar är lätta att genomföra och ger ett bra
underlag för funderingar kring ekosystemen.

Levande organismer
Det går att se mycket med blotta ögat genom att skeda upp fynd
i vita plastlådor och ännu mer syns med lupp eller stereomikroskop. Det är inte alltid möjligt att ta reda på exakt vilka arter
man har hittat men det går att komma långt med att dela upp
dem i grupper som alger, mygglarver, maskar eller kräftdjur.
Bestämningsböcker som ”Vad jag finner-serien” är till stor hjälp.
Det finns också mycket att hämta på nätet. En viktig insikt är att
det finns oväntat mycket som lever överallt och vi kan fascineras
av detta även om vi inte vet alla artnamn.

Bottnen
I bottenslam finns ofta både döda och levande växter och djur
och det ger funderingar om kamouflage och hur nedbrytningen
går till. Om bottnen består av kalt berg finns det ibland fastsittande organismer.

Vattnet
Färg, lukt och grumlighet kan lätt studeras i en vit plastburk.
Vattnets egenskaper i en vattenpöl kan säga mycket om vad som
händer i den. Färgen eller grumligheten kan vara mikroskopiska
organismer.

Omgivningen
Hur det ser ut runt hällkaret kan vara betydelsefullt. Kanske rinner vatten från ett område med jord, kanske finns det fågelspillning som göder vattnet.

Temperatur
Är hällkaret mer än någon decimeter djupt kan det finnas skillnader i temperatur mellan olika djup och mellan sol och skugga,
och djur och växter trivs på olika ställen i vattensamlingen.

Vattendjup/vattenvolym
Att uppskatta arean hos vattenytan med linjal och snöre och beräkna ett medelvärde på vattendjupet kan eleverna träna på som
en matteuppgift. De större hällkaren har ofta fler organismer
och större variation i växt- och djurliv. De torkar inte ut så lätt
och finns därför kvar under längre tid.

pH-värde
En pH-meter är naturligtvis bra att ha, men man får också fram
användbara värden med lite noggrannare pH-papper. Skillnader
i pH-värde på olika ställen i samma hällkar kan vara större än ett
helt steg på pH-skalan, alltså mer än tio gångers skillnad. När
solen skiner på en vattensamling med mycket tarmtång kan pHvärdet vara ganska högt p.g.a. att algen tar upp kolsyra ur vattnet

Elever från skolan i Partille arbetar med undersökningar
av hällkar.
Övre och nedre bilderna visar elever i arbete vid hällkar på
Öckerö utanför Göteborg.
På bilden i mitten undersöker elever insamlat material. Det
finns många små kryp att studera i mikroskop! Vattnet
från hällkaren kokas för att ta reda på salthalten.
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11

som då blir mindre surt. Om döda växter och djur bryts
ner kommer det ut kolsyra i vattnet, som då blir surare
och pH-värdet sjunker. Snäckskal på bottnen kan ge tillskott av kalk som höjer pH-värdet.

Salthalt
Om man har en bra våg kan en bestämd mängd vatten
vägas upp i en glasbägare. Sedan värms vattnet med en
vanlig kokplatta eller en gasolbrännare tills allt vattnet
har kokat bort. Det som nu syns på bägarens botten är
saltkristallerna, bägaren vägs igen och salthalten i procent
beräknas. För att få bort alger eller skräp kan vattnet filtreras innan det vägs upp. Ett vanligt kaffefilter går bra.
Om vattnet ser fräscht ut kan man naturligtvis smaka på
det för att få en uppfattning om salthalten. Salthalten i
hällkar kan vara allt från 0 % till rejält salt om vädret har
varit varmt och soligt så att vattenånga har kunnat avdunsta. Det blir ”minisjöar” eller ”minihav”.

Arbete på hemmaplan
Klass 9a använde att antal timmar åt efterarbetet av materialet från Öckerö. Det hade varit intressant att mäta
syrehalten i vattnet, men jag bedömde att det är alldeles
för komplicerat för våra förutsättningar. Djur och växter
skulle studeras, vattnet skulle filtreras och vägas och i
bottenslammet gömde sig fler småkryp än vi väntade oss.
Under NO-lektionerna gick mycket av tiden åt till det
praktiska arbetet och att fundera över slutsatserna av det
eleverna sett och upptäckt. Bestämningsböckerna kom
fram och datorerna gick igång.

Rapporter
Den här typen av arbete lämpar sig bra för rapportskrivning. Att beskriva syfte, material, utförande, resultat
och slutsatser fick oss att fundera över iakttagelser och
samband. Egna fotografier eller teckningar gjorde rapporten personlig. Klassens svensklärare hjälpte till med det
språkliga. En intressant sak är att ingen har något facit.
Alla har olika hällkar och det finns stort utrymme för
egna tankar och idéer. En del i rapporterandet blev också
att muntligt berätta vad gruppen dragit för slutsatser av
sina resultat. Det visade sig att några tänkte helt olika
omkring likartade iakttagelser, precis som det kan vara i
”riktig” forskning. Vi diskuterade också hur de trodde att
ekosystemet hade utvecklats sedan vi var där. T.ex. har
de flesta larver vi fann troligen flugit bort ur sitt hällkar.

Vad lärde vi oss?
Som avslutning på arbetet med ekologi fick eleverna bedöma både sin egen arbetsinsats och vad de hade lärt sig.
Eleverna har fått ta ett stort ansvar för att lägga upp gruppens arbete och de flesta är nöjda med arbetssättet och
sina nyvunna kunskaper. De har lärt sig mer om biologisk
mångfald och ekologi, både praktiskt och teoretiskt, och
de har fått en ökad insikt om att ekosystem inte är statiska utan att förändringar sker hela tiden både bland de
levande organismerna och i miljöfaktorer som temperatur och salthalt. Vi lärare har också blivit klokare och jag
tror att hällkar kan användas som studieobjekt av elever i
alla åldrar och med olika förkunskaper.
Maggan Hall
NO-lärare i Furulundsskolan, Partille

Sjöpung, manet, ormstjärna och havssallad
– är bara några av de organismer du möter på fortbildningskursen Marinbiologi för lärare 3p!
Undervisar du i NO, naturkunskap eller biologi och är nyfiken på havets organismer och hur du kan
arbeta med havet i skolan, sök till sommarkursen 2005! Kursen består av tre delar: litteraturstudier
(1p), fältstudier på Klubban, fältstation i Fiskebäckskil (1p) och genomförande av en exkursion
med elever (1p).
Ingen kurskostnad, men kostnad för logi under fältveckan tillkommer. Information och anmälan: info@bioresurs.uu.se eller tel. 018-471 50 65. Se www.bioresurs.uu.se (under kurser).
Anmälan senast 15 maj. Efteranmälan möjlig i mån av plats. Kursen anordnas i
samarbete mellan Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala
universitet och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Kurser för biologiskt intresserade
Nästa sommar planerar Uppsala universitet 3-poängskurser med
innehåll där en fältvecka på Klubban ingår. Kurserna är tänkta
mänhet som vill lära sig mer om biologins grunder. Information
kommer att kunna nås från resurscentrums hemsida:

bl.a. marinbiologiskt
för en bredare allom dessa kurser

www.bioresurs.uu.se
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Ett riksomfattande svenskt projekt på gång:

Matrock – ett projekt om mat-hälsa-rörelse
• kunskap och information
• verktygen till god hälsa och livsstil
• mötesplats med upplevelser och glädje

En upplevelsetrailer rullar iväg på de svenska vägarna
med start hösten 2005. 15–20 skolor kommer att besökas per år. Målgruppen är ungdomar 13–19 år men även
föräldrar, lärare och andra vuxna i skolan.
Mer information: www.matrock.se
Inger Stiljtestrand Svensson, info@diningdevelopment.se

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik planerar:

Mat och hälsa som tema i skolan
En tvärvetenskaplig kurs om matens innehåll och hur mat
påverkar kroppen. Vi arbetar praktiskt med mat och diskuterar hur mat och hälsa kommer in som tema i skolan.
Fortbildning för lärare i grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning planeras på orter runt om i Sverige under läsåret 2005/2006. Mer info kommer.

5-p kurs i bioteknik
Göteborgs universitet anordnar en 5 p-kurs i bioteknik
som är anpassad för biologi- och kemilärare. Kursen
består av två delar:
• Del 1 litteraturstudier.
• Del 2 laborationer, med inslag av diskussioner och
föreläsningar.
Del 2 är förlagd till Kristinebergs Marina Forskningsstation, där laborationerna leds av John Schollar och Dean
Madden från National Centre for Biotechnology Education (NCBE), England. Laborationerna handlar om fermentering, enzymer och modern DNA-teknik inklusive
PCR. Instuderingsuppgifter till del 1 redovisas skriftligt
innan del 2 startar.
Kursledare och information: Elisabeth Strömberg,
Zoofysiologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Tel: 031-773 3625 (arbete), 0523-23032 (bostad)
e-post: elisabeth.stromberg@zool.gu.se
Kostnad för kost och logi: ca 1600 kronor
Kursdagar på Kristineberg: 9–12 augusti 2005.
Antal deltagare: 22
Sista anmälningsdag: 15 mars (använd särskild blankett,
se Göteborgs universitets sommarkatalog
(http://utbkat.gu.se/utbildning/sommarindex.html).
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Kursinformation

Mat, hälsa och glädje!

Internationellt

EUSO

(European
Union
Science Olympiad) är en EUolympiad i naturvetenskap. Det är
en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska uppgifter med blandat innehåll av biologi, fysik och
kemi. Se www.euso.dcu.ie, för mer information.
Inför olympiaden 2005 ordnas i Sverige en uttagningstävling för elever som börjat i år 9 hösten
2004. Tävlingen genomfördes den 17 november
på de olika skolor som anmält deltagare. Lärarna
skickar därefter in resultaten till den nationella styrgruppen.
De elever som har uppnått de 18 bästa resultaten
tas ut till uttagningstävlingens final, som genomförs
i februari 2005. Vid finalen utses de elever, som får
tävla i den europeiska olympiaden i Tjeckien i juni
2005. Frågor till styrgruppen ställs till:
Birgitta Sang
birgitta.sang@skarholmen.stockholm.se

16 mars 2005!
Boka redan nu in den 16 mars 2005 för den nationella uttagningstävlingen till Biologiolympiaden!
Det nationella provet följer de internationella reglerna när det gäller frågornas innehåll och utformning, se www.kbinirsnb.be/ibo/ibo.htm.
Det nationella provet är ett tillfälle att pröva
elevernas generella kunskaper i biologi – ibland visar
det sig att elever gör oväntat bra resultat! I uttagningsprovet premieras förståelse och slutledningsförmåga, samt naturligtvis goda kunskaper inom alla
biologins delområden.
Det nationella provet skickas per post till alla
gymnasieskolor med NV- och TE-program senast
en vecka innan provtillfället. Provet adresseras till
ansvarig rektor för NV/TE-program.

Bland kookaburror, koalor och pungrävar
Nästa år i Peking!

Den internationella biologiolympiaden 2004 hölls i Brisbane, Australien med 40 deltagande länder. Danmark
och Japan m.fl. länder deltog som observatörer och räknar med att skicka tävlande elever nästa år.
Det svenska laget bestod av (på bild ovan fr.v.)
Jacob Ericson (Lundellska skolan, Uppsala), Hedvig
Olander (Katedralskolan, Uppsala), Gabriel Lundberg
(Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg) och Wan Kam
(Malmö Borgarskola). Ledare för laget var Christina
Broman, Bålsta, Britt-Marie Lidesten, Uppsala och Mats
Carlberg, Helsingborg.
Tävlingen var som vanligt krävande och konkurrensen
hårdnar eftersom allt fler länder deltar. Gabriel Lundberg
gjorde en särskilt fin insats och hamnade på 52 plats av
totalt 159 deltagare, vilket räckte till bronsmedalj. USA, som deltog för första gången i år,
toppade resultatligan tätt följt av Singapore,
Storbritannien, Taiwan, Kina och Thailand.
Efter tävlingsdagarna erbjöd Biologilärarnas
förening de svenska eleverna att som premium
delta i en resa till nordöstra delen av Australien.
Med Cairns som utgångspunkt gjordes utflykter
till Stora Barriärrevet och till regnskogsmiljöer.
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Nästa års Internationella
Biologiolympiad blir i Peking 10–17 juli. Dagarna i
Peking kommer att innehålla teoretiska och praktiska
prov, men naturligtvis också
många tillfällen att umgås
med biologiintresserade ungdomar från hela världen.
Dessutom blir det säkert tillfälle att se något av vad Peking
med omgivningar kan erbjuda
av sevärdheter!
Britt-Marie Lidesten

Kookaburran är en stor och kraftig
släkting till vår kungsfiskare. En nyfiken fågel utanför lagledarnas hotell
kom gärna fram och provsmakade
smulor från kakor och bullar.
Koalan, pungdjuret som stått modell
för vår teddybjörn, har inte bråttom
utan klättrar långsamt
omkring och äter eukalyptusblad – den enda
föda de gillar!
På den nedre bilden syns
en nattaktiv pungräv
– ett djur som gärna
håller till i närheten av
människor och letar efter
mat i t.ex. soptunnor.
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Vad behöver du äta?
Under året har debatten om mat varit intensiv: Vad ska vi äta för att må bra? Hur mycket kan vi äta utan att bli
feta? Att vi inte mår bra om vi t.ex. äter hamburgare och pommes frites med coca cola som dryck morgon, middag
och kväll, som Morgan Spurlock i filmen Superzise me, är ganska uppenbart! På en månad med denna diet ökade
hans vikt med 11 kg och levervärdena blev katastrofala. Fet och söt mat är billig och finns i överflöd och kroppens
belöningssystem gör oss beroende. Effekten av för mycket onyttig mat syns inte minst på att andelen feta barn ökat
kraftigt. Vad kan vi i skolan bidra med för att förbättra matvanorna?

Lunchtallriken
Livsmedelsverkets hemsida innehåller mycket intressant material om mat för skolbruk. Gå in på webbsidan
www.slv.se och välj Skola från menyraden överst. Här
finns bl.a. Gör din egen lunchtallrik där elever kan komponera en egen lunchmeny, se figur nedan. Programmet
är avsett för elever i år 1-6. När man har valt allt som ska
ingå i lunchen och klickat på klar kommer en bedömning
av hur nyttig lunchmaten är.

Beräkna energi- och näringsbehov
Gratisprogram för beräkning av energi- och näringsinnehåll finns på webbsidan www.kostdata.se. (Välj Ladda
ner i menyn t.v.) Från den sida som öppnas kan t.ex. en
gratisversion av KOSTKOLL MAX laddas ner. Här för
du först in uppgifter om kön, ålder, vikt och dygnsaktiviteter och får fram ditt energibehov. Därefter lägger du in
menyn för olika måltider under en eller flera dagar och får
fram energiinnehållet i maten i förhållande till behovet.
En annan möjlighet är att på samma startsida välja GItest i menyraden t.v. Här kan du ta reda på lunchmatens
energi- och näringsinnehåll, samt få en beräkning av glykemiskt index.

Myter om maten
229 s. Formas (Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande), 2004
ISBN 91-540-5918-6

Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad
beror det egentligen på att barn och vuxna blir allt
fetare? Borde vi äta stenåldersmat i stället för smörgås
och mjölk? Kan vi skylla problemen med övervikt på våra
gener och människans evolution? Dessa och många fler
viktiga och intressanta frågor belyses av olika forskare. I
boken beskrivs både kostrådens vetenskapliga grund och
vilka invändningar som finns mot dessa råd.

Kemi & biologi i maten
Bo Furugren
108 s. Natur och Kultur, 2001
ISBN 91-27-75245-3

Kemi och biologi har många beröringspunkter och en av dessa är mat. I
boken beskrivs – huvudsakligen från
kemisk synvinkel – innehållet i mat och vad som händer
när vi tillagar mat. Här finns också enkla försök med mat.
Boken är lättläst men innehållsrik och passar som fördjupningsbok i NO och hemkunskap för lärare och elever
i grundskolan, men här finns också mycket att hämta för
att komplettera undervisningen i naturkunskap, biologi
och kemi på gymnasienivå.
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Att läsa

Forskare klargör

B
Den medvetna kokkonsten
Fett- och sockerdebatten är mer intensiv än någonsin tidigare.
Plötsligt har det gått upp för politiker och andra att många i
vårt land och i hela västvärlden håller på att äta ihjäl sig. Varningssignaler har kommit i många år från läkare och dietister
att allt fler blir allt tjockare. I mitt yrke som kock fick jag lära mig under min utbildning
på 60-talet att god mat går inte att laga utan stora mängder smör och grädde. Smör och
grädde betydde fest och att man hade råd att unna sig något extra. När svenskarnas
ekonomi blev allt bättre efter andra världskriget så ingick i drömmen om det goda livet
att till vardags kunna äta helt kött, vitt bröd, sötlimpa, smör och grädde. Vi äter allt
detta och sätter dessutom i oss allt mer läsk, godis och chips i en utsträckning som inte
någon för femtio sedan trodde skulle vara möjligt. Sockerkonsumtionen har ökat katastrofalt. Många av våra livsmedel innehåller socker där vi minst anar det t.ex. kaviar,
leverpastej, blodpudding och barnmat.
På restaurang KB, Stockholm som jag drev tillsammans med Åke Håkansson hade vi
svensk och fransk husmanskost. Smör och grädde användes flitigt, men flera av våra gäster började fråga efter lättare rätter med lika hög gastronomisk nivå som i de andra rättterna. Jag träffade prof. Inga-Britt Gustafsson och vi lanserade uttrycket ”den medvetna
kokkonsten”. Mina kolleger uttryckte stor skepsis och tyckte att ”Smal mat kan inte hålla
en hög gastronomisk nivå”. De rös när de hörde ordet hälsosam tillsammans med mat.
På KB började vi servera trerätters menyer som
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Matkreatör, lärare och kokboksförfattare
O.Klein@swipnet.se
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