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Biologins århundrade!
Det går inte en dag utan att vi läser eller hör om utveckling och nytt kunnande med koppling till biologi och bioteknik – mat och hälsa, hållbar
utveckling, evolution och hur organismer är släkt, arvsmassa och proteiner.
Det är spännande och samtidigt en stor utmaning att undervisa i biologi
idag, både för klasslärare och ämneslärare. Behovet av tillfällen att utbyta
erfarenheter och få idéer och inspiration till undervisningen är stort. Resurscentrum vill på olika sätt bidra till att utveckla arbetet med biologi och
bioteknik i skolan.
Vecka 45 deltog ca 150 lärare från hela Sverige i olika aktiviteter under
Bioteknikveckan 2005. Idétorg med inspiration till undervisningen, föreläsningar om bl.a. proteiner, GMO och kriminalteknik, laborationsdagar för
grundskola och gymnasium, bioinformatikövningar och många tillfällen att
resonera med andra lärare – allt detta rymdes under veckan. Det blev en
mycket lyckad vecka och vi planerar redan för Bioteknikveckan 2006.
Dagfjärilar, mångfotingar och bladmossor, de tre första volymerna av
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna innehåller ett omfattande och
aktuellt material som kan användas i skolan. I anslutning till en kursdag om
Mångfotingar och andra marklevande djur som ArtDatabanken, Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik och Halmstads naturskola genomförde i oktober tog ArtDatabanken fram en guide om mångfotingar för undervisning. Guiden finns som mittblad i detta nummer av Bi-lagan.
Myndigheten för skolutveckling har under året presenterat en handlingsplan för myndighetens arbete med naturvetenskap och teknik. Det är
intressant läsning och ett tips är att hålla ögonen öppna för att fånga upp
olika satsningar som kan beröra dig som lärare.
P.S. Kolla www.bioresurs.uu.se, se Bi-lagan, för korrekt version av
Julkrysset från Bi-lagan nr 2 (Kalendern).
Christina Polgren, föreståndare
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Prenumeration och fler ex av Bi-lagan:
Det kostar inget att prenumerera på Bi-lagan som pappersexemplar eller elektronisk
version. Gå in på www.bioresurs.uu.se, välj
Bi-lagan och sedan prenumerera. Arbetslag
på en skola, lärare eller andra intresserade
kan på detta sätt beställa ett eget ex.
Det går bra att (i mån av tillgång) få fler ex
av ett visst nummer av Bi-lagan genom att
maila till: info@bioresurs.uu.se.

Genvägen till rättvisa
Hon har kammat Bockstensmannens hår, sågat i
den heliga Birgittas skalle
och skrapat på Karl XII:s
dödskula. Varför gjorde hon
det? Och vad fick hon egentligen veta?
Marie Allen var en av föreläsarna under den Bioteknikvecka resurscentrum anordnade 7–10 november. Hon är
forskare i medicinsk genetik och en av landets ledande
experter på kriminalgenetik. Hennes grupp arbetar med
forskning och med DNA-analyser åt polisen eller SKL,
Statens Kriminaltekniska Laboratorium.
DNA-profilering är i dag rutin vid brottsutredningar.
Marie berättar att analyser av biologiska spår från en
brottsplats kan ha en avgörande roll i en brottsplats
utredning. Det kan vara spår som blod på klädesplagg
och vapen, saliv på rånarluvor, cigarettfimpar och frimärken, svett, sperma, hår eller annat material lämpligt för
DNA-analys.

Vi lämnar spår
För att få fram en DNA-profil behövs i dag relativt små
mängder DNA. Teoretiskt sett räcker det med en enda cell
för en analys, men dagens teknik kräver ca 100 celler.
Vi lämnar hela tiden biologiska spår. Var och en av oss
tappar varje dag fem miljarder celler och ett par hundra
hårstrån. Bara i ett fingeravtryck finns det 100–200 celler. Ett prov från en brottsplats kan innehålla DNA från
flera personer. DNAt kan också vara delvis nedbrutet. I
båda fallen blir det svårt att få användbara resultat med
en DNA-analys.

Genetiska ”fingeravtryck”
DNA utmålas ofta som ett undermedel när det gäller
att sätta fast brottslingar, men vad är det egentligen som
analyseras?
Vid en kriminalteknisk DNA-analys undersöks ca en
miljondel av arvsmassan. På SKL använder man sig uteslutande av speciella områden av arvsmassan, s.k. STRområden (Short Tandem Repeats). Dessa områden består av enheter med två till fem baspar som upprepas ett
varierande antal gånger.
STR-områdena är inte kopplade till några kända arvsanlag för sjukdomar eller karaktärsdrag. Däremot skiljer
sig olika individers arvsmassa mycket åt just här och de är
således lämpliga för DNA-analys. Tio stycken STR-områden analyseras rutinmässigt och samtidigt görs också en
könsbestämning. Som resultat av mätningarna erhålls en
sifferkombination och det är den som utgör själva DNAprofilen.



Belönad metod
Den mängd DNA man har från början, t.ex. från ett
blodprov eller några hudceller räcker oftast inte till för en
analys. DNAt behöver kopieras upp till en större mängd.
Metoden som används heter Polymerase Chain Reaction,
PCR, och belönades med Nobelpris 1993. Med PCR
kopieras korta utvalda DNA-sekvenser så att upp till en
miljon fragment bildas. Metoden efterliknar den kopiering av vår arvsmassa som sker i kroppen vid celldelning.
Vid kriminaltekniska undersökningar kopieras utvalda
STR-sekvenser. Därefter avläses antalet repeterade enheter i varje STR-sekvens och jämförs med andra prov.
Att analysera DNA från gamla spår är svårt och tidsödande. Gammalt DNA finns vanligtvis i liten mängd och
är ofta nedbrutet. I sådana fall används det DNA som
finns utanför cellkärnan, i mitokondrierna. MitokondrieDNA, som bara ärvs på mödernet, finns i upp till 1000
kopior per cell till skillnad från de två kopior som finns
av cellens kärn-DNA. Marie Allens grupp är ensam om
att utföra mitokondrie-analyser i brottsutredningar i
Sverige.
– Nackdelen med mitokondrie-DNA är att analysen ger
ett lägre bevisvärde än den traditionella DNA-analysen
eftersom flera människor kan ha samma variant av mitokondrie-DNA.

En bit i ett pussel
DNA är en av flera pusselbitar som kan användas för
att fälla en brottsling. Men hur säkra kan vi vara på att
det verkligen är rätt person som fälls för brottet? De rutinanalyser som görs idag är väldigt säkra. Teknikerna har
använts länge och är väl utvärderade. En analys av DNA
i cellkärnan har väldigt högt bevisvärde. Sannolikheten
för att ännu en människa ska ha samma DNA-profil är
ofta betydligt mindre än 1 på 1 miljon. Risken för att två
personer har samma DNA-kod i mitokondrie-DNA är
cirka en på tusen. Analys av mitokondrie-DNA används
därför som ett av flera indicier i en brottsutredning.

DNA skriver historia
Förutom den stora betydelsen DNA-tekniken har i dagens kriminalteknik används den även till att reda ut
historiska problem och funderingar.
Så hur gick det med frågorna vi ställde i inledningen?
Jo, att material från Karl XII:s förmodade dödskula visar
identiskt mitokondrie-DNA med en blodfläck på Karl
XII:s handskar, men bevisvärdet är lågt. Att det går att
analysera DNA från kranierna i relikskrinet i Vadstena
klosterkyrka, varav ett kan vara den heliga Birgittas. Och
Bockstensmannen, ja han får fortsätta att vara en anonym
celebritet ännu en tid…
Malin Planting
Granskat av Marie Allen, Institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet
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Fejkade kriminalfall som skollabbar
Hur går det till att spåra en brottsling? Fingeravtryck, fotspår, hårstrån och mycket annat kan finnas på en brottsplats men det är framför allt DNA-analyser som håller på
att bli allt viktigare för att kunna binda en person till ett
brott. I samband med att tidningar rapporterar om allvarliga brott finns det ofta beskrivningar av hur analyser av
DNA-prover från brottsplatsen går till – att också kunna
göra praktiska modellförsök i skolan ökar elevernas förståelse för hur metoden kan användas. Nedan beskrivs några
olika kit och försök som är avsedda för skolan.

Klyvning med restriktionsenzymer
Den enklaste metoden innebär att restriktionsenzym används för att klyva olika DNA-prover. De fragment som
bildas separeras efter storlek med gelelektrofores och
DNA från misstänkta personer matchas mot ett prov från
brottsplatsen. Denna metod används inte vid verkliga
analyser av DNA från brottsplatser, men resultatet ger ett
likartat utseende och kan användas för att diskutera hur
DNA-analyser används för att lösa kriminalfall.

DNA Fingerprinting Kit
I detta kitt ingår plasmid-DNA, två olika restriktionsenzymer, samt övrigt materiel som behövs till försöket utom
mikropipetter, elektroforesutrustning och vattenbad. Kittet säljs av BioRad.

Vem är mördaren?
Laborationen bygger på en labbhandledning från National
Center for Biotechnology Education (NCBE) och finns
översatt i Helix laborationspärm. Det finns inget färdigt
kit till laborationen utan Lambda-DNA och restriktionsenzymer köps separat.

PCR-analys
Den andra metoden innebär att en viss DNA-sekvens i
fem olika DNA-prover (hämtade från en tänkt brottsplats) först masskopieras med PCR och sedan separeras
med gelelektrofores. Denna metod är mer verklighetsanpassad eftersom PCR behövs för att masskopiera sekvenser av DNA vid analys av prover från en brottsplats. Resultatet från denna laboration ser likartat ut jämfört med
resultatet från föregående metod där restriktionsenzymer
används.

Foto hela bildserien: Marie Allen

I samband med 700-års jubileet av den heliga Birgittas födelse ca 1303
öppnades det relikskrin i Vadstena klosterkyrka där man tror att kranier
från den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina finns. Bilderna ovan är
tagna i samband med provtagning och analys av kranierna.
Marie Allen har analyserat DNA från det kranium som tros vara Heliga
Birgittas. Nu återstår att analysera kraniet som antas vara från hennes
dotter Katarina. När båda analyserna är klara blir det förhoppningsvis
möjligt att uttala sig om släktskapet mellan de två individerna vars kranier
finns i skrinet.

Crime Scene Investigator (CSI) PCR Basics Kit
I den PCR-reaktion som utförs under laborationen kopieras en sekvens motsvarande en av de STR-sekvenser som
används för att identifiera DNA-prov vid kriminaltekniska undersökningar. Resultatet syns som två band för
varje DNA-prov. Att det blir två band med DNA beror
på att vi får en kromosom från vår pappa och en från vår
mamma och dessa kromosomer innehåller oftast olika
långa STR-sekvenser för ett visst lokus.
Kittet säljs av BioRad och förutom de kemikalier och
materiel som ingår i kittet behövs mikropipetter, vattenbad, mikrocentrifug, PCR-apparat och elektroforesutrustning. Agarosgel och material för DNA-färgning kan
köpas separat.
Under Bioteknikveckan 2005 samarbetade resurscentrum med BioRad om en kurs för gymnasielärare där bl.a.
DNA Fingerprinting Kit och Crime Scene Investigator
(CSI) PCR Basics Kit användes.
Bilden visar hur agarosgelen ser ut när
DNA-proverna från CSI-testet masskopierats och separerats med elektrofores. Nr
1-4 visar DNA-prover från misstänkta personer och nr 5 är prov från en brottsplats.
Nr 6 visar alla kända alleler för det lokus
som undersöks. Resultatet visar att provet
från brottsplatsen överensstämmer med
prov från misstänkt nr 2.
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Referenser och inköpsställen
BioRad. www.bio-rad.com, tel 08-55 51 27 00
Helix labbpärm. Studentlitteratur. 2004. ISBN 91-44-03498-9
Material till Vem är mördaren kan köpas från:
Elisabeth Strömberg, Göteborgs universitet
elisabeth.stromberg@zool.gu.se
eller direkt från National Center for Biotechnology Education
(NCBE), www.ncbe.reading.ac.uk

Britt-Marie Lidesten

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2005 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.



Botkyrka kommun
satsar på miljön!

1997 antogs kommunens lokala Agenda 21 och utifrån
agendan formulerades ett antal uppdrag till kommunens
nämnder och bolag, men redan 1993 fanns ett övergripande mål för skolorna om ett ökat miljömedvetande.
”Alla barn och ungdomar ska ha förståelse för att vi lever
av och med naturen. De ska ges insikter om hur det egna
beteendet påverkar naturen och dess kretslopp.”
I den lokala skolplanen har länge funnits ett utvecklingsområde kring miljö och hälsa, vilket förskolor och
skolor sedan har vidareutvecklat i de lokala arbetsplanerna.
Botkyrka är en förhållandevis ung kommun med stora
grupper i barn- och ungdomsåldrarna. Det finns alltså
betydande möjligheter att skapa insikter hos de uppväxande generationerna i barnomsorg och skola.
Det viktigaste verktyget är kommunens egen personal
i form av anställda i skola och barnomsorg. En utmaning
för kommunen har varit att tackla den mångkulturella
sammansättningen hos kommunens barn och ungdomar.

Miljöpedagogik i närmiljön
I slutet av 1990-talet bildades skolgårds- och miljönätverket. Under årens lopp har pedagoger träffats och tillsammans med olika kommunala förvaltningar diskuterat
och även planerat för att använda förskole- och skolgårdar i pedagogiskt syfte.
I nätverket har man kunnat visa på goda exempel på
pedagogiska odlingsförsök på skolgårdar och även diskuterat kring källsorteringsfrågor. I nuläget har de flesta
skolor fått ”källsorteringshus” för att förenkla avfallssorteringen.
Miljönätverket har gått vidare från ”sopsortering”
till hur man kan använda gårdarna i miljöpedagogiken.
Nätverksträffarna har innehållit både teori i form av föreläsningar och praktik liksom studiebesök i andra kommuner.
Nu pågår ett arbete, där varje förskola och skola ska
göra en plan för hur gårdarna ska utrustas för att kunna
användas i undervisningen. Genom att anordna en arbetsstuga på skolor och förskolor, har många händer
hjälpt till att få ordning på planteringar och andra ytor i
pedagogiskt syfte.



Foto: Ann-Louise Bjernevik

Botkyrka kommun sträcker sig från Mälaren i norr till Saltsjön i
söder. Där finns enorma möjligheter att på nära håll studera hur
naturen fungerar och de ekologiska sambanden i den.

Se vad stor den har blivit! Under miljöveckan i
kommunen fick eleverna odla trädgårdsväxter.

Modell för miljöcertifiering
I Botkyrka har man utarbetat en egen modell för miljöcertifiering av alla kommunala enheter. I certifieringsarbetet
ingick att göra en miljöutredning, där kriterierna för skolorna hämtades från Skolverkets program för miljöskolor,
D-kriterierna.
Alla skolor och förskolor i kommunen lyckades erhålla miljöcertifikatet och arbetet med miljörevisioner
pågår fortfarande. Botkyrka har utvecklat sin modell till
att också omfatta ekonomiska och sociala aspekter, där
även FN:s barnkonvention fått plats.

Fältbuss och naturstigar
1987 startades den rullande naturskolan ”Fältbussen”
och den första, blå, bussen togs i bruk. Numera är bussen utbytt till en nyare grön med plats för 25 passagerare
och ett välutrustat laboratorium i den främre delen av
bussen. Kommunens alla femteklassare får under två dagar studera ekologiska samband dels i skogsmiljö, dels i
vattennära miljö.
I språkutvecklande syfte startades i slutet av 1990-talet
ett projekt, där förskolorna i miljonprogrammets bostadsområden erbjöds att under ledning skapa sina egna
naturstigar.
Sedan utökades projektet till att omfatta alla förskolor
och skolor i kommunen. Pedagoger på respektive förskola
eller skola deltog i arbetet där man arbetade fram en markerad stig med olika stationer.
Kring varje station planerades olika arbetsuppgifter,
som dokumenterades i varje stigs handledning. I naturstigsmaterialet ingår inplastade kartor samt en omfattande lek-, sång- och sagobok, som pedagogerna kan stoppa i
ryggsäcken vid utomhusaktiviteterna.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 dec 2005 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

Fortbildning i Hållbar utveckling
Botkyrka har också satsat på utbildning av pedagogerna.
Med bidrag från Skolverket genomfördes under åren
2001–2003 en 20p utbildning i Hållbar utveckling i samarbete med Naturgeografiska institutionen vid Stockholms
Universitet och Lärarhögskolan i Stockholm.
Kursen pågick under fyra terminer, varje termin med
sitt tema: Allmän miljökunskap, Biologisk mångfald,
Styrmedel i miljöarbetet samt Hållbar utveckling i ett lokalt perspektiv.
Totalt deltog ca 50 pedagoger från förskolor, grundskolor och gymnasier under en eller flera terminer och drygt
20 pedagoger genomförde hela kursen.

Miljödatabas

Under miljöveckan 2005
medverkade resurscentrum
med ett program om småkryp. Deltagare var lärare
som undervisar yngre elever.
Uppgifterna bestod bl.a. i
att tillverka en förnatratt
av petflaskor (bild nedan).
Beskrivning för att bygga en
förnatratt finns i Bi-lagan
nr 2 2004 (kalendern). En
annan uppgift var att göra
iordning ett valförsök där
gråsuggor fick välja på olika
sorts löv att äta (bild t.h., se
även beskrivning på s. 10).

I anslutning till kursen startade kommunen projektet
Naturvetenskaplig pedagogik, där ett av målen var att skapa ett verktyg för miljöundervisningen, en miljödatabas.
Verktyget består av två delar: en databas, där resultat
från olika miljöundersökningar kan lagras samt en webbsida, www.miljodatabasen.se.

Botkyrka natur & retur
År 2004 hölls den första miljöveckan, Botkyrka natur & retur. Eftersom den upplevdes som lyckad, återkom den även
i september 2005. I samband med miljöveckan får skolan
sitt eget program, med olika aktiviteter för olika åldrar. En
av programpunkterna i årets program var ”Titta på småkryp”. Pedagoger i skola och förskola erbjöds ett häfte med
olika arbetsuppgifter att använda i arbetet med småkryp.
Meningen är att man ska få inspiration till att använda sin
närmiljö eller naturstigen till att göra olika undersökningar
på ett roligt sätt.
Ann-Louise Bjernevik, miljöpedagog i Botkyrka kommun

Skolor som arbetar med frågor som
rör hållbar utveckling kan få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
Utmärkelsen syftar till att stödja och
vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling
från förskolan till vuxenutbildningen.
På Myndigheten för skolutvecklings
hemsida finns förslag på idéer och
metoder till arbetet för att uppnå
utmärkelsen, samt bra exempel från
olika skolor. Här finns också föreskrifter för utmärkelsen och annan information.
Myndigheten för skolutveckling driver också ett
Nätverk för lärande för Hållbar utveckling tillsammans med
ett 40-tal organisationer och ordnar regelbundna träffar. Idén med nätverket är att samla och tillgängliggöra
fortbildningsmaterial, webbresurser, seminarier, kurser,

samt ge vägledning och stöd. Mer information finns på
www.skolutveckling.se/hallbarutveckling.
Perspektivet Hållbar utveckling innefattar sociala,
ekonomiska och ekologiska aspekter och ger många möjligheter till ett tvärvetenskapligt arbetssätt i skolan.
Hållbar utveckling i praktiken
Så gjorde vi på vår skola
Myndigheten för skolutveckling
Red. Johan Öhman, Leif Östman
120 s. 2004. ISBN 91-85128-74-0
Liber distribution:
tfn 08-6909576

Boken Hållbar utveckling i praktiken
beskriver utvecklingsarbete med goda exempel
från olika skolor med elever från år 7 till och med
gymnasiet.
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Mångfotingar
Det prasslar och rör sig överallt bland de vissna höstlöven. Några av alla småkrypen fångas i förnasåll
och hamnar så småningom under stereoluppen inne
på labbet. ”Underbart att få sitta vid stereoluppen
och själv få studera alla små intressanta kryp under
kunnig handledning”, säger en av deltagarna i kursen
Mångfotingar och andra marklevande djur.
30 lärare från naturskolor, grundskolor och gymnasier samlades på Halmstads naturskola för ett par
kursdagar 26–27 oktober med fokus på mångfotingar.
Göran Andersson från Naturhistoriska museet i
Göteborg, huvudförfattare till Nationalnyckeln om
mångfotingar, var kursledare och kursen arrangerades av ArtDatabanken, Halmstads naturskola och
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.
Detta var den första kursen med syfte att sprida
kunskaper om de organismgrupper som presenteras i
Nationalnyckeln. Ytterligare en kurs om mångfotingar
planeras, samt en ny kurs om bladmossor som anknyter
till nästa volym av Nationalnyckeln. Håll utkik på resurscentrums hemsida efter fler kurser.
I anslutning till kursen har ett faktablad om mångfotingar tagits fram, se följande fyra sidor.



Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
ges ut av ArtDatabanken, SLU. Den första volymen Dagfjärilar har kommit ut
och nästa volym Mångfotingar beräknas
vara klar i slutet av november. Därnäst
står Bladmossor på tur. De följs av drygt
hundra volymer som ges ut under 20 års
tid – ett gigantiskt och världsunikt projekt som
kommer att medföra en värdefull kunskapsgenomgång
och uppdatering av hela Sveriges organismvärld.
Texten i böckerna om dagfjärilar och mångfotingar är
lättillgänglig med översiktsartiklar, artbeskrivningar och
bestämningsnycklar. Det fantastiska och unika bildmaterialet består dels av akvareller, dels av datorritade bilder.
Se www.nationalnyckeln.se för mer information och för
beställning.
Britt-Marie Lidesten
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Mångfotingar
Myriapoda

Visste du att:
Tusenfotingar inte alls har tusen fötter. Mångfotingar som de egentligen heter, har visserligen många ben
men ingen art kommer upp i så många som tusen. Den art som har ﬂest ben – 750 st – lever i Kalifornien.

I Sverige är ormkejsarfotingen värst med upp till 234 ben. Den kan bli upp till 45 mm lång.

Mångfotingar hör till leddjuren, som är den mest artrika
djurgruppen i världen. Dit räknas också insekter, kräftdjur
och spindeldjur. Mångfotingar är närmast släkt med insekter och kräftdjur.
De första mångfotingarna levde för mer än 400 miljoner år
sedan. Mångfotingarna ﬁnns idag på alla kontinenter utom
Antarktis.

Hos många mångfotingar parar sig hanen med honan
direkt, men hos andra tillverkar hanen istället en liten
spermiebehållare som honan plockar upp. Alla mångfotingar lägger ägg. Några arter har s k jungfrufödsel. Hos
en del grupper förekommer yngelvård – i vissa fall vaktar
och skyddar honan äggen och de nykläckta ungarna i tre
månader!
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Pauropus lanceolatus
(1,7 mm)

brun stenkrypare
Lithobius forﬁcatus
(max 31 mm)

Mångfotingar
Myriapoda

Myriapoda (gr. myros - många, massor; gr. pous, lat. pedis - fot)

dubbelfotingar

Mångfotingar delas in i fyra klasser

Dubbelfotingarna känns igen på att de har två par ben på varje kroppsring. Deras

penselfoting

1. Flertalet kroppsringar har två benpar

NEJ

Klotfotingar kan utsöndra giftiga droppar.

vetenskapliga namn, Diplopoda, betyder just dubbla fötter. Dubbelfotingarna är

kejsardubbelfoting

den artrikaste och mest formrika gruppen bland mångfotingar. I Norden känner
man till 49 arter. I hela världen ﬁnns omkring 11 000 kända arter, men ﬂer väntar

JA

på upptäckt!
Dubbelfotingarna lever mest av döda växtdelar, och spelar en viktig roll i nedbrytning av sådana. Ofta återﬁnns dubbelfotingar i kulturmiljöer av olika slag, där de
lever mellan förnaskiktet och jorden. Flera arter lever under barken på multnande
klotfoting

plattdubbelfoting

trädstammar och stubbar.
Dubbelfotingar skyddar sig genom att rulla ihop sig och kan också försvara sig genom att utsöndra gift via porer på kroppssidorna. Håll utkik efter plattdubbelfo-

kopparfoting

tingar när du samlar in markdjur – de bör inte hållas med andra leddjur eftersom
deras gift (cyanid) skadar eller dödar dessa.

2. Antennerna är tvågrenade

fåfotingar

NEJ JA

Växtätare

Fåfotingarna är dåligt kända pga att de är mycket små (0.5 - 1.9 mm långa) och
lever ett undanskymt liv nere i marken. I Norden ﬁnns 16 arter, i hela världen
omkring 750 arter. Fåfotingar har mycket karakteristiska tvågrenade antenner
försedda med tre så kallade ﬂageller. I Norden ﬁnner man fåfotingar säkrast i
skuggiga bäckraviner med ädellövskog, men även i lundar, björkskogar och på
ängs- och hagmarker.
fåfoting

3. Fullvuxna djur har högst 12 st benpar

NEJ

dvärgfotingar

JA

Dvärgfotingar är jord- eller förnalevande djur som är mycket vanliga i hela

Äter växtdelar och dött organiskt material. Spillningen från mångfotingar
ger mat åt andra djur samt svampar
och bakterier. Detta är en dubbelfotinghona jämför med hane på sidan 1.

världen. Trots att de är vanliga och har stor utbredning är antalet kända arter
endast ca 200 varav 8 ﬁnns i Norden. Dvärgfotingar är därmed den artfattigaste
gruppen bland mångfotingar. De liknar enkelfotingar, men har färre ben och
dvärg foting

saknar käkfötter. Rörelsesättet är speciellt och skiljer sig från övriga mångfotingar: de ”rinner” inte iväg utan rör sig med plötsliga snabba ryck.

4. Minst 15 benpar, har käkfötter

enkelfotingar

JA

Rovdjur

Enkelfotingar känns enkelt igen på att de har ett benpar per kroppssegment och minst 15
skolopender

par ben. Det ﬁnns ca 3 300 arter i hela världen, varav 38 i Norden.
Enkelfotingar är rovdjur, som framförallt lever av andra ryggradslösa djur. Tack vare sina
kraftiga giftklor klarar de ganska stora byten. Enkelfotingar äter ibland även sina egna artfränder. Förutom giftklorna har enkelfotingar andra försvarsmekanismer: en del arter producerar ett självlysande ämne som skrämmer ﬁender, medan andra avsöndrar giftet cyanid.
De ﬂesta arter springer undan om de blir attackerade, men några arter rullar istället ihop

jordkrypare

sig. Spindelfotingar kan förvirra sina ﬁender genom att kasta av några av sina långa ben.
Om en enkelfoting förlorar ett ben, en antenn eller någon annan kroppsdel växer den ut
igen i samband med hudömsningar. En återbildad kroppsdel känns igen på att den är min-

stenkrypare
spindelfoting

dre och har ett avvikande utseende.

Kännetecknande för enkelfotingarna är
käkfötterna med giftklor som sitter på
första kroppssegmentet bakom huvudet.
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Dubbelfotingarna lever mest av döda växtdelar, och spelar en viktig roll i nedbrytning av sådana. Ofta återﬁnns dubbelfotingar i kulturmiljöer av olika slag, där de
lever mellan förnaskiktet och jorden. Flera arter lever under barken på multnande
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Dubbelfotingar skyddar sig genom att rulla ihop sig och kan också försvara sig genom att utsöndra gift via porer på kroppssidorna. Håll utkik efter plattdubbelfo-

kopparfoting

tingar när du samlar in markdjur – de bör inte hållas med andra leddjur eftersom
deras gift (cyanid) skadar eller dödar dessa.

2. Antennerna är tvågrenade
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Fåfotingarna är dåligt kända pga att de är mycket små (0.5 - 1.9 mm långa) och
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omkring 750 arter. Fåfotingar har mycket karakteristiska tvågrenade antenner
försedda med tre så kallade ﬂageller. I Norden ﬁnner man fåfotingar säkrast i
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saknar käkfötter. Rörelsesättet är speciellt och skiljer sig från övriga mångfotingar: de ”rinner” inte iväg utan rör sig med plötsliga snabba ryck.
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sig. Spindelfotingar kan förvirra sina ﬁender genom att kasta av några av sina långa ben.
Om en enkelfoting förlorar ett ben, en antenn eller någon annan kroppsdel växer den ut
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spindelfoting

dre och har ett avvikande utseende.

Kännetecknande för enkelfotingarna är
käkfötterna med giftklor som sitter på
första kroppssegmentet bakom huvudet.

Bli en mångfotingsdetektiv!

Mångfotingarna är landlevande, men de är känsliga för
uttorkning och föredrar mer eller mindre fuktiga miljöer.
De ﬂesta håller till i jord eller förna. En del lever även under
lös bark, i murken ved eller i kompost. Många är
nattaktiva. Ofta ﬁnns mångfotingar i
människans närhet.

Genom att studera en mångfoting lite närmare får man
mycket information som avslöjar dess levnadssätt. Djur som
är vita och saknar ögon lever troligen längre ner i marken
än djur som är färgade och har ögon. Genom att titta
noga på mundelarna kan man förstå vad de äter.
Studera också hur olika mångfotingar rör sig.
Mångfotingar har många spännande försvarsmekanismer. Några försvarar sig med
gift medan andra rullar ihop sig eller springer
ifrån sina ﬁender.
I faktabladet ﬁnns bilder och texter som hjälper
dig att lista ut hur dina insamlade djur lever och
försvarar sig! Fundera
på vilka roller de spelar i
näringsväven.

Hur samlar man
in mångfotingar?
Man ﬁnner mångfotingar bland multnande
löv under stenar och bitar av död ved som ligger på
marken. En fallfälla bestående av en nedgrävd burk kan
användas för att samla in markdjur. Den kan ha ett regnskydd i form av en masonitskiva. För att inte djuren ska
dö eller angripa varandra ska den vittjas varje dag, och så
bör det ﬁnnas lite förna i botten. Ett såll är också lämpligt
för att samla förnalevande insekter. Undersök
det sållade materialet på en vit duk.

Vem äter vem?

Förnatratt
Använd en förnatratt för att få fram djur som
ﬁnns bland dött växtmaterial hämtat från
övre skiktet på marken. Djuren trivs i fuktiga
och mörka miljöer. Värme och ljus från glödlampan ovanför förnatratten gör att djuren
kryper nedåt och faller ned i en burk placerad
under tratten. Burken innehåller ett fuktigt lager
av gips som blandats med kolpulver. På så sätt kan djuren studeras levande
och syns dessutom bra mot det mörka underlaget. En enkel förnatratt kan
tillverkas av en petﬂaska.

Vad äter dubbelfotingar?

Förnasåll och fallfälla med tak (infälld
bild). Mångfotingar kan förvaras inomhus under en kortare period. Använd
en plastlåda tillsammans med lite förna.
Se till att innehållet inte torkar ut.

Testa vilka slags löv dubbelfotingar helst vill äta genom ett enkelt valförsök.
Blanda gipspulver med vatten och häll ett ca 1 cm tjockt lager i
bottnen på en plastburk. Ta ut lika stora bitar av olika
löv med t.ex. en äppelurkärnare eller korkborr.
Välj olika arter eller färska/vissna löv av
samma art. Fäst bitarna med knappnålar
i gipsytan och skriv på burkens sidor vilka
löv du valt. Placera en dubbelfoting i burken, sätt på lock med lufthål och låt försöket
stå mörkt under några dagar. Det är viktigt att
gipsen är fuktad för att dubbelfotingen inte ska torka ut!

Detta material är framtaget 2005 av ArtDatabanken
vid SLU i samarbete med Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik, inom ramen för
Svenska artprojektet, som ett komplement till
Nationalnyckeln till Sveriges ﬂora och fauna.

Illustrationer: Jan-Åke Winqvist. Foto: Lars Johansson, Göran Andersson, Ulf Gärdenfors, Britt-Marie Lidesten, Krister Hall. Form: Anna Karlsson, Johan Samuelsson, Anders Rådén.

Här hittar du mångfotingar

GY-07
1000 elever från många olika skolor i Sverige kan knappast ha fel! Det är roligt att tävla i naturvetenskap och
pröva sina kunskaper i den nationella uttagningstävlingen
till EUSO (European Union Science Olympiad). Kännetecknande för de uppgifter som eleverna ska lösa i både
den nationella och den internationella tävlingen är tvärvetenskapliga frågeställningar inom naturvetenskap.
Den 19 oktober genomfördes det första uttagningstestet på de skolor som anmält deltagande. Lärarna har därefter poängbedömt uttagningstestet efter en given mall
och skickat in resultaten. De 18 bästa eleverna går vidare
till en andra uttagningstävling i januari 2006 som genomförs som en lagtävling med tre elever i varje lag. Vid finalen utses de elever som får tävla i Belgien i april 2006.
I årets tävling i Galway på Irland deltog 60 elever från
tio länder. Sverige representerades av sex elever. Läs mer
om EUSO-tävlingen på Irland i Kemiresurscentrums informationsbrev nr 35 2005, www.krc.su.se.

IBO i Peking
Det svenska laget på utflykt till Kinesiska muren.
Fr.v. Hakon Blomstrand,
Katedralskolan Uppsala,
Yuan Xu, Malmö borgar
skola, Lovisa Rosenquist,
Filbornaskolan Helsingborg
och Mohammad Mirmo
hades, Katedralskolan
Uppsala.

I årets internationella Biologiolympiad (IBO), som gick
av stapeln i Peking, deltog rekordmånga länder (50 st +
5 observatörer). Konkurrensen hårdnar i motsvarande
grad, men de fyra svenska eleverna som deltog gjorde en
jämn och god insats. Mohammad Mirmohades från Katedralskolan i Uppsala fick en av bronsmedaljerna i hård
konkurrens med övriga deltagare.
Den välorganiserade veckan innehöll både praktiska och
teoretiska test, såväl som utflykter till kända platser som
t.ex. Förbjudna staden, Sommarpalatset och Kinesiska
muren. Deltagarna bjöds på mycket god kinesisk mat och
eftersom det svenska laget inkluderade Yuan Xu från Kina
så fick vi god hjälp att identifiera ingredienserna i maträtterna (även om det inte alltid var så lätt) och instruktioner
för att klara av ätpinnarna.

Enligt tidsplanen för genomförandet av GY-07 har synpunkter på kursplanernas utformning kunnat lämnas
fram till den 21 november. Därefter tar en intern bearbetning vid på Skolverket som sedan redovisar sitt uppdrag
till regeringen den 1 februari.
Skolverket har haft återkommande träffar med
olika grupperingar där bl.a. resurscentrum har deltagit.
Diskussionerna har gällt först programstruktur och sedan kursplaner. Vi har lämnat skriftliga kommentarer till
NV-programmets struktur, samt på Naturkunskaps- och
Biologiämnet. Vi har haft många synpunkter på utformningen av Biologiämnet under arbetets gång, hur den
slutliga versionen blir beror på hur sammanvägningen
görs av alla synpunkter som kommit in till Skolverket.
Nytt är den föreslagna kursen Hållbar utveckling, som
är ett karaktärsämne på SP och obligatorisk kurs på NVinriktningen Samhälle. Svårigheter med gränsdragning
mellan ämnena Hållbar Utveckling, Naturkunskap och
Geografi syns tydligt vid jämförelse mellan de föreslagna
kursplanerna. Vi förutsätter att slutversionerna av kursplanerna i dessa ämnen kommer att förändras avsevärt.
Läs mer om GY-07 på www.skolverket.se.

Kinesisk mat var i allmänhet mycket välsmakande och säkert nyttig
(några överviktiga kineser såg vi inte till). De
knapriga skorpionerna,
som såldes som snacks
på en marknad tillsammans med bl.a. 10-15
cm stora enkelfotingar,
avstod vi dock ifrån.

Det var en mycket lyckad resa
där både elever och ledare fick
möjlighet att knyta internationella
kontakter och sprida information
om den svenska skolan, bl.a. via en
engelskspråkig version av Bi-lagan.
Den 8:e mars sker uttagningen
för nästa års internationella biologiolympiad. Du som
undervisar i biologi på gymnasiet, inspirera dina elever
att delta i den nationella uttagningstävlingen. Provet
anpassas efter svenska förhållanden och ger en översikt
över gymnasiekursen i biologi som kan vara användbar
vid betygssättning. Provet skickas ut till alla gymnasieskolor med NV/TE ca en vecka innan provtillfället. Mer
om IBO och nationella uttagningsprovet finns att läsa på
www.bioresurs.uu.se, se Länkar.
Nästa års IBO går i Río Cuarto, Argentina 9–16 juli, se
www.ibo2006.org.ar. Läs mer om årets tävling i Biologen
nr 3/05, medlemstidningen från Biologilärarnas förening.
Britt-Marie Lidesten
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Det ska vi fira!
Den 23 maj 1707 föddes en av världens genom tiderna största vetenskapsmän. 2007 firas
300-års jubileet av Carl von Linnés födelse!
Carl von Linné stod för vetenskapligt nytänkande, driftigt nyskapande, nyfikenhet, framåtanda och
utvecklingsoptimism. Låt Linné vara utgångspunkt för
att utveckla arbete med naturvetenskap i skolan under
jubileumsåret 2007!

Linnéskola 2007
Skolor som aktivt arbetar med Linné som utgångspunkt
för att utveckla undervisningen i naturvetenskap kan utnämnas till Linnéskola 2007 genom att ansöka hos Myndigheten för skolutveckling. Mer information om detta
kommer att finnas på myndighetens och resurscentrums
hemsidor. Håll utkik efter loggan ovan!

Biologisk ordlista
Lars Olof Björn m.fl.
296 s., Studentlitteratur. 2005
ISBN 91-44-02011-2
Biologisk artlista
Ragnar Hall, Marie Widén.
470 s., Studentlitteratur. 2005
ISBN 91-44-04160-8
Biologisk ordlista är både ett
svensk-engelskt och ett engelsksvenskt lexikon. Utmärkta förklarande texter på svenska finns för varje engelsk term.
Biologisk artlista förtecknar över 6000 organismer på
svenska, engelska och latin. De båda böckerna fyller ett
behov för både lärare och elever när användningen av
engelskspråkig text ökar allt mer i skolan.
Forensic Science
Andrew R.W. Jackson, Julie M. Jackson
395 s., Pearson Education Limited. 2004
ISBN 0 130 43251 2
Intresset för kriminalteknik är just nu
stort mycket beroende på TV-serien CSI,
även kurser för lärare liksom breddningskurser på gymnasiet tar upp detta tema.
Mycket inom kriminaltekniken har biologisk anknytning
och biologi/NO-kurser kan mycket väl kopplas till kriminalteknik (se s. 3 om DNA-analyser.) Boken ger en bred
översikt och behandlar t.ex. brottsplatsundersökning med
insamling av bl.a. hår, fibrer och fingeravtryck, undersökning av blodspår, analys av DNA, analys av gifter och droger, skriftliga spår och skjutvapen. Boken är främst avsedd
för grundutbildning på universitet/högskola och för yrkesgrupper som kommer i kontakt med kriminalteknik.
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Kontakt önskas!
Resurscentrum vill gärna komma i kontakt
med lärare som har erfarenhet av arbete med
naturvetenskap i Linnés anda. Har du utvecklat
arbetsformer och materiel som på olika sätt kan knytas till
Linné, hör av dig till resurscentrum. Det kan t.ex. handla
om att på olika sätt studera organismvärlden, att beskriva
hur landskapet, kulturen och samhället förändrats sedan
1700-talet och att använda Carl von Linnés och hans
lärjungars resor i Sverige och världen som utgångspunkt i
arbetet i skolan.
Vi är intresserade av att få kontakt med lärare som
arbetar både tidigt och sent i grundskolan, i gymnasieskolan, i vuxenundervisning och på naturskolor och science
centers. Maila till info@bioresurs.uu.se eller ring 018471 50 65 eller 018-471 50 66.
Evolutionsbiologi
Mats Björklund
246 s., Studentlitteratur. 2005
ISBN 91-44-03984-0
Evolutionsteorins grund är enkel och
genial visar Mats Björklund, professor
i zooekologi vid Uppsala universitet i
boken Evolutionsbiologi. Boken ger en
allmän introduktion till evolutionsteorin med dess historiska bakgrund och logiska uppbyggnad. Den ger en bra
översikt och fördjupning inom området för t.ex. lärare
med grundläggande kunskaper i biologi. De tre faktorerna som främst påverkar evolutionen: variation, ärftlighet och selektion beskrivs i var sitt kapitel. Tillämpning
av evolutionsteorin på artbildning, fylogeni, människans
evolution och kön och könsroller med intressanta kopplingar till nya rön avslutar boken.
Gud & Darwin
– känner de varandra?
Carl Reinhold Bråkenhielm,
Torbjörn Fagerström
212 s., Verbum. 2005
ISBN 91-526-4705-6
Författarna beskriver bokens innehåll
som ett bioteologiskt samtal där de
kultur- och religionsvetenskapliga teorierna förenas med
evolutionsbiologins kunskaper om livets ursprung och
sammanhang. Författarna skriver varannat kapitel och
reflekterar över varandras texter. Det är intressant att en
teolog och en biolog prövar att hitta en utgångspunkt för
samtal för att överbrygga den ofta alltför skarpa gränsen
mellan kultur och biologi, i synnerhet som den nya varianten av Kreationism kallad Intelligent design uppmärksammas allt mer.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 dec 2005 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

Annonssida

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 dec 2005 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

13

Ta projektarbetet ett steg längre, ställ upp i Utställningen Unga Forskare!
Ett enkelt sätt att göra något mer av sitt projektarbete i
gymnasiet är att ställa ut det i Utställningen Unga Forskare. Under en vecka i Stockholm får elever visa upp sitt
projektarbete för allmänheten och för en intresserad jury.
Priserna består bl.a. av stipendier till utländska vetenskapstävlingar. Nästa års utställning äger rum på Tekniska
museet i Stockholm den 8-12 april.
Under utställningen arrangeras också föreläsningar,
studiebesök och andra aktiviteter som ger deltagarna en
chans att lära känna varandra och få en inblick i naturvetenskaplig forskning. Många tidigare deltagare har berättat om hur erfarenheterna från utställningen varit avgörande för deras yrkesval och fortsatta karriär.
Utställningen arrangeras av Förbundet Unga Forskare,
ett ungdomsförbund som samlar över 2000 medlemmar
kring intresseområdena naturvetenskap och teknik.
Läs mer om Utställningen Unga Forskare på:
www.fuf.org/uuf.
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Nästa år arrangeras European Union Contest for Young
Scientists för första gången i Sverige. Mellan den 23 och 28
september kommer gymnasieelever från 38 länder för att
tävla om det bästa projektarbetet. Det är ett utmärkt tillfälle att få inspiration och information om hur man arbetar
med projektarbeten i Europa.
Arrangörer är Förbundet Unga Forskare i samarbete
med Vetenskapsrådet och Kungl.Vetenskapsakademien.
Anders Sahlman
Projektledare för European Union Contest for Young Scientists
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Unga forskar om växter
Ett av de mest uppmärksammade projekten vid Unga
Forskares utställning i Stockholm 2005 handlade om mikroförökning av orkidéer och visades av Markus och Martin
Axelsson från Norrköping. Fyllda av entusiasm över sitt projekt och med en fantastisk monter där orkidéplantor i olika
slags burkar frodades, lockade de många utställningsbesökare att ta del av hur man kan mikroföröka växter från
frön och små vävnadsbitar. Bröderna fick ett välförtjänt
stipendium till EU Contest i Moskva sommaren 2005.

Markus och Martin Axelsson vid sin monter på Unga Forskares utställning.
Foto: Daniel Nilebäck

Markus och Martin Axelssons projekt redovisas på Bröderna
Axelssons hemsida1. Där kan man ta del av detaljerade instruktioner om hur mikroförökning av orkidéer går till i
praktiken och även lära sig mycket om olika orkidéarter.
Den som vill pröva att mikroföröka växter kanske ändå
inte ska börja med orkidéer utan välja något lättare växtmaterial att arbeta med. Saintpaulia är en vanlig krukväxt
som man enkelt kan föröka genom att skära av ett blad och
sticka ner i jorden, men Saintpaulia är också lätt att mikroföröka genom att placera små, sterila bitar av blad på ett
fast, sterilt odlingsmedium med närsalter, vitaminer, hormoner, sackaros och agar. Från en enda liten bladbit kan det
bildas massor av små skott.
Två olika typer av växthormoner används: cytokininer styr skottbildning och auxiner påverkar rotbildning.
Hormonerna kan användas i olika mängd i mediet för att på
så sätt studera effekten på skott- och rotbildning.
Till odlingskärl kan t.ex. barnmatsburkar eller andra
glasburkar användas. Bilden ovan t.h. visar odling i ett litet
plastglas inköpt i en livsmedelsaffär (glasen är sterila i sin förpackning) och med en liten petriskål som lock. Det är viktigt
att burkarna är så täta att mediet inte torkar ut eftersom odlingarna ska stå minst en månad i rumstemperatur.
Det är viktigt att växtmaterialet sterilieras noga med t.ex.
klorinlösning och att även arbetet i övrigt sker sterilt eftersom
det annars lätt blir infektioner. Läs mer om hur sterilisering
och mikroförökning av Saintpaulia går till i ref. 2 och 3.
Vad kan man då använda mikroförökning till? Att kunna
odla växtmaterial sterilt under kontrollerade förhållanden
är en förutsättning för genteknisk forskning på växter. Vid
uppodling av t.ex. jordgubbar eller andra kulturväxter som är
garanterat fria från infektioner av virus, bakterier, nematoder
och svamp är det också nödvändigt att kunna odla på ett
sterilt näringsmedium. Det är även en metod som används

I burken syns skott från en bit Saintpaulia-blad
som fått stå ljust och växa i ca en månad i rumstemperatur. Till detta försök användes per liter
odlingsmedium: M&S-medium (Murashige och
Skoog) med vitaminer5,6, 30 g sackaros, två olika
hormoner – ett cytokinin (6-BenzylAminoPurine
(BAP), 1 mg/dm3) och ett auxin (Naphthyl acetic
acid (NAA), 1 mg/dm3), samt 10 g agar. Beredning
av stamlösningar av hormoner ska göras av läraren
och försiktighet iakttas.

kommersiellt för massproduktion av växter
för försäljning. Även utrotningshotade växter kan
mikroförökas och odlas för eventuell senare utplantering i den naturliga miljön där växten är hotad4. Av de
tjugo kända, vilda arterna av Saintpaulia som lever i
Tanzania och Kenya är flera hotade och mikroförökning används vid förökning och odling.

Referenser
Labbhandledningar och teoretisk bakgrund
1. Bröderna Axelssons orkidésida:
http://web.telia.com/~u11206828/sweindex.htm
2. Experimenting with Industry. 13. Plant Tissue Culture.
Storr, T. www.ncbe.reading.ac.uk (Se Practicals)
3. Plant tissue culture
www.liv.ac.uk (Sök på webbsidan efter Plant tissue culture.)
Bevara hotade växtarter genom mikroförökning:
4. Cincinnati zoo & botanical garden:
• www.cincyzoo.org/Conservation/GlobalConservation/
AfricanViolets/africanviolets.html
• www.cincyzoo.org/Conservation/EndangeredPlant/
eppp2.html
Inköp av växthormoner och medier:
5. Saveen (Duchefa), tel. 040–51 00 00, www. swab.se
6. Sigma-Aldrich, tel. 020–350510, www.sigmaaldrich.com

Britt-Marie Lidesten
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B
Maten och människan
– ett temaområde som berör många av skolans ämnen. Detta blev tydligt när lärare
i biologi, kemi, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och samhällskunskap
möttes under två dagar i Skellefteå i den första kursen med detta tema som Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik genomför.
Vad består maten av? Hur förändras maten vid tillagning? Hur ska vi göra olika medvetna val? Vad ska vi tänka på vid tillagning? Olika frågeställningar är centrala i olika
ämnen. Under kursdagarna föddes många idéer till samarbete med lärare i olika ämnen
och utveckling av undervisningen. 
I kurserna Maten och människan lagar deltagarna själva olika maträtter under ledning
av en skicklig kock. Rätterna väljs så att de belyser olika frågeställningar. Nedan följer
några glimtar från kursen.
Till en måltid hör ofta en god sås. Hollandaisesås är inte särskilt
nyttigt men kan kopplas till intressant kemi. Utmaningen när
den ska beredas är att blanda 2,5 dl fett med en matsked vatten.
Det är alltså fettet som ska blandas in (emulgeras) i vattnet, inte
tvärtom. Detta går med hjälp av äggula, som innehåller lecitin. Lecitin är lösligt i såväl fett som vatten och gör
så fettdropparna hålls kvar i vattnet. Nyttigare, enklare
att göra och mycket god blir en sås av kokt ris, färska
kryddor och buljong. Mixa en stor mängd persilja i buljong, tillsätt
därefter kallnat, kokt ris och mixa till önskad konsistens.
Den gröna färgen hos grönsaker kommer från klorofyll.
Kokta, gröna grönsaker tappar lätt färgen om kranvattnet
är surt eller om de kokas för länge. I surt vatten kan inte
den magnesiumatom som finns i mitten av en klorofyllmolekyl hållas kvar och när magnesiumatomen försvinner förändras färgen. Om grönsaker kokas för länge
läcker syror som finns i cellernas vakuoler ut och gör så att
magnesiumatomen lossnar och färgen blir gulgrön. Samma
sak händer när locket ligger på efter det att grönsakerna är
färdigkokta.
Färskost kan göras av fil. Upphetta filen till 40-50˚C, då förändras proteinerna och
blir inte längre vattenlösliga. Låt stå en stund. Häll den uppvärmda filen i en silduk
eller melittafilter. Färskosten, den rest som blir kvar
i silduken, blandas med en aning olja och
smaksätts med t.ex. vitlök och färska kryddor. Vätskan (vasslen) kan användas till
brödbaking.
Läs mer i boken Kemi & biologi i maten
Bo Furugren. Natur och kultur.
2001. ISBN 91-27-75245-3
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