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• ge råd om experiment och fältmetodik, 
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• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.
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Tema människokroppen
Nu är det dags för tema Människokroppen i Bi-lagan – ett syn-
nerligen aktuellt ämnesområde! Vi undgår knappast nyheterna 
– både positiva om exempelvis träningens betydelse för hälsan 
och förbättrade möjligheter att bota allvarliga sjukdomar, så väl 
som negativa om matfusk och larm från överbelastad sjukvård.  

Detta nummer har en likartad struktur som förra numret 
med kopplingar till styrdokumenten, idéer för undervisning 
och en forskarintervju om vad som är aktuellt inom området. 
Vi knyter an till höstens Bioresursdagar genom ett par artiklar 
som handlar om dels människans energiomsättning, dels em-
bryologi utifrån modellorganismen zebrafisk. 

Den vetenskapliga tidskriften Nature publicerade vid års-
skiftet en lista med tio personer som fått stor vetenskaplig 
betydelse under 2012 och tidskriften Science förtecknade på 
motsvarande sätt de tio viktigaste vetenskapliga upptäckter-
na under 2012. Nedan sammanfattas den uppmärksammade 
forskningen – intressant att så mycket direkt eller indirekt 
berör människokroppen! 
• Ursprunget till cancertumörer spårades genom att följa 

enskilda cellinjer och därmed kan man förstå vilka cell-
typer som är viktiga att bekämpa.

• Den mest omfattande verksamheten för sekvensering i 
världen finns i Peking där man arbetar med sekvensering av 
en mängd olika djurarter.

• Forskningen ansågs så farlig att resultaten inte borde pu-
bliceras, samtidigt som den ger oss ny kunskap om risker 
med överföring av smittämnen från djur till människor. 
Endast fem mutationer behövdes för att ändra fågelin-
fluensavirus H5N1 till en variant som kunde infektera 
människor. 

• En metod för att ta fram enkelsträngat DNA gjorde det 
möjligt att sekvensera genomet från Denisovamänniskan, 
som levde i Sibirien för mer än 50 000 år sedan. 

• Gener hos ryggradsdjur kan ändras eller förstöras  på ett 
exakt sätt som inte tidigare varit möjligt. Exempelvis har 
en minigris förändrats genetiskt för att man ska kunna 
studera hjärtsjukdomar.

• Mindre än 2% av baserna i människans genom bildar ge-
ner. Tidigare trodde man att övrigt DNA var skräp, men 
nu vet man att det i stället har viktiga funktioner för att 
exempelvis reglera genernas aktivitet.

• Proteiner som är svåra att kristallisera kan nu undersökas 
med röntgenstrålar. Strukturen av ett förstadium till ett 
enzym som är avgörande för att den parasit som orsakar 
sömnsjuka ska överleva har därmed kunnat beskrivas. 

• En kvinna, förlamad från nacken och nedåt, har lärt sig ma-
nipulera en robotarm bara med tankarna. 

• Laboratoriemöss har för första gången fött levande ung-
ar som utvecklats från ägg bildade av 
stamceller.

Trevlig läsning!

Britt-Marie Lidesten, föreståndare
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Kropp och hälsa – om  
progressionen i grundskolan 
I det centrala innehållet i kursplanen för biologi i 
grundskolan finns området Kropp och hälsa med i alla 
årskurser. Progressionen är tydlig och innebär att kun-
skapen om kroppen både breddas och fördjupas. 

Den första punkten i det centrala innehållet behandlar 
psykisk och fysisk hälsa. I åk 1-3 handlar det om ”mat, 
sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må 
bra”. I åk 4-6 tillkommer beroendeframkallande medel 
och sjukdomar och i åk 7-9 ska eleverna dessutom 
fördjupa sig i orsaker till infektionssjukdomar och hur 
dessa kan förebyggas och behandlas, inklusive frågor 
som rör antibiotikaanvändning. 

Den andra punkten beskriver människokroppens ana-
tomi och funktion. I åk 1-3 ska eleverna arbeta med de 
yttre kroppsdelarna. I åk 4-6 handlar det om organen 
och organsystemen. I åk 7-9 går eleverna dessutom in 
på cellnivå och ska också få ett evolutionärt perspektiv 
med jämförelse mellan människan och andra organismer.

För elever i åk 4-6 breddas perspektivet från både 
punkt ett och två i den tredje punkten till att även om-
fatta frågor kring pubertet, sexualitet och relationer i 
anslutning till detta. För åk 7-9 tillkommer även pre-
ventivmetoder och metoder för att förhindra sexuellt 
överförbara sjukdomar.

Punkt tre för åk 1-3 handlar om upplevelsen av sin-
nesintryck. För åk 7-9 finns även en fjärde punkt som 
handlar om evolution, ärftlighet och genteknik. 

The Anatomy Lesson 
of Dr. Nicolaes Tulp, 
målning av Rembrandt 
1632. 
Wikimedia Commons

Bilden ovan visar en dissektion som genomfördes 
på 1600-talet i Amsterdam och som dokumen-
terades av Rembrandt. I Uppsala finns en ana-
tomisk teater bevarad där offentliga dissektioner 
av avrättade brottslingar genomfördes från slu-
tet av 1600-talet till mitten av 1700-talet. Olof 
Rudbeck d.ä., som bland annat är känd för upp-
täckten av lymfsystemet, lät uppföra den anato-
miska teatern. Han genomförde ett stort antal 
dissektioner av djur för att förstå uppbyggnaden 
av lymfsystemet. Tidigare hade man förlitat sig 
på skrifter från antiken om den mänskliga krop-
pen, men nu fick man en helt annan kunskap 
genom att studera anatomin i verkligheten.  

I skolan
En självklar del i biologiämnet handlar om hur 
kroppen är byggd och fungerar. I denna artikel 
diskuterar vi hur kunskapen byggs upp för att 
elever ska förstå på den kunskapsnivå de befin-
ner sig. Vad behöver elever lära sig för att få en 
grundläggande förståelse för den egna kroppen? 
Hur kan undervisningen ta vara på elevernas 
egna upplevelser och nyfikenhet? Hur kan lä-
raren guida eleverna mot djupare förståelse och 
undvika att felaktiga föreställningar befästs? 

Några frågeställningar får vara utgångspunkt 
för den här artikeln och ger också en grundläg-
gande struktur för undervisningen i skolan:

Att undervisa om kroppen
Text:  Minna Pannas, lärare i ma-no gr 4-9, 

och redaktionen för Bi-lagan
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•	 Var finns organet/organsystemet?
•	 Vilka delar består det av?
•	 Hur fungerar det?
•	 Vilket behov svarar det mot?
En punkt som finns med i det centrala inne-
hållet i hela grundskolan handlar om kroppens 
anatomi och fysiologi, men vad ska den kun-
skap som eleverna förvärvar leda till? Viktigt är 
att eleverna förstår hur kroppen fungerar och 
exempelvis vad som händer under läkarbesök 
och hälsoundersökningar. 

Tanken med progressionen i styrdokumen-
ten är att kunskap byggs efterhand. Alla behö-
ver få en översiktlig kunskap om kroppens or-
gansystem för att kunna hänga med på nästa 
nivå. Fundera över vilken grund eleverna behö-
ver för fortsatta studier.  

I det följande har vi valt att fokusera på gene-
rella frågeställningar, men också att specifikt upp-
märksamma hjärta/kärlsystem och andningsorgan. 

Åk 1-3
I åk 1-3 ska främst de yttre delarna av kroppen tas 
upp. Prata med eleverna om kroppens olika delar 
och låt dem beskriva med egna ord och bilder hur 
kroppen ser ut. Gör experiment och träna iaktta-
gelser med syfte att eleverna ska bekanta sig med 
sin kropp och grundlägga en förståelse för hur den 
fungerar. Lär in kroppsdelarnas namn genom att 
använda post-it-lappar med namn på kroppsdelar 
och låta eleverna ”pynta” läraren, någon kompis 
eller en ritad figur med lapparna, se bild nedan. 

Hur kroppens yttre ser ut är självklart att ta upp, 
men även kroppsöppningarna hör dit. Munnen, 
näsan, analöppningen, urinrörets mynning, slidans 
mynning och örongången leder till kroppens inre 
och till organ som på olika sätt ger upphov till 
iakttagelser som man kan göra utifrån den egna 
kroppen. Det blir på så sätt naturligt att prata om 
exempelvis maten och andningen. 

Några	 experiment	 och	 övningar	 kring	 andning	
och	blodcirkulation:
• Testa bröst- och bukandning genom att hål-

la handen på magen och känna skillnaden. 
Räkna andetag i vila och vid ansträngning. 

• Känn hjärtats slag och pulsen i vila och vid 
ansträngning. Prata om varför man andas och 
hur det hänger ihop med blodcirkulationen.

Till det yttre hör ju också sinnesorganen och hu-
den. Lukt, smak, känsel, syn och hörsel kan tes-
tas med olika försök liksom hudens utsöndring 
av svett, se beskrivningar av försök på webbpor-
talen www.teknikochnatur.se. Läsårskalendern, 
X-Bi-lagan 2007, med tema kropp och sinnen 
kan laddas ner från Bioresurs hemsida.

Viktigt är att alla elever får ett grundläggan-
de ordförråd och en översiktlig bild av kroppens 
yttre. Hur vet vi att elever som inte får betyg lär 
sig något? Pröva på olika sätt elevernas kunskaper 
innan arbetsområdet startar och när det avslutas. 

Se även artikeln på sidorna 6-8 som beskri-
ver hur man arbetast i åk 2 på Malmaskolan i 
Uppsala. 

Åk 4-6
I åk 4-6 handlar det om organ och organsystem. 
Bygg vidare på elevernas förförståelse och kun-
skap och guida eleverna till förståelse genom 
att visa och förklara utifrån enkla försök och 
tydliga, pedagogiska bilder. 

Arbetsområdet kan startas genom att kart-
lägga elevernas kunskaper med en tankekarta 
där allas kunskaper sammanfattas. Spara den 
till ett senare tillfälle för en jämförelse av hur 
elevernas kunskaper utvecklas eller använd den 
som underlag för utvärdering. Innehållet i tan-
kekartan kan föras över till en tabell med ko-
lumner för organsystem, ingående organ och 
deras funktion. Fyll på med kunskaper om or-
gansystemen genom att söka kunskap och läsa 
texter i läroböcker och på Internetsidor som 
exempelvis http://anatomiskatlas.1177.se och 
www.forskning.se/nyabiologin.

Textanalys hör till biologins arbetsmetoder. 
Låt eleverna identifiera ord med koppling till  
naturvetenskap. Diskutera ordens innebörd och 
för in lämpliga ord i tabellen/tankekartan. Välj 
texter som aktiverar eleverna att ta fram sina 
egna förkunskaper och komplettera texterna 

Låt eleverna testa 
att sätta ut namn på 
olika kroppsdelar på 
en kompis. Här visar 
Hampus Ekbom hur 
det kan se ut.
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med övningar. Att låta eleverna måla människo-
kroppen på stora pappersark är ett bra sätt att 
ge en översiktlig bild av organens placering, de-
ras utseende och inbördes samband. Det kan 
göras antingen som inledning eller senare när 
eleverna lärt sig mer om kroppens organ. 

Grundläggande är att alla elever lär sig viktiga 
ord som exempelvis hjärta, blodkärl, syrerikt och 
syrefattigt blod, blodkroppar och lungor för att de 
ska kunna förklara hur organen ser ut och funge-
rar. Att förstå hur blodet transporteras runt i krop-
pen i stora kretsloppet, hur det syresätts genom 
lilla kretsloppet och hur syre förbrukas i musk-
lerna är inte så lätt och kräver stöd av läraren.  

Några	 experiment	 och	 övningar	 kring	 andning	
och	blodcirkulation:
• Bygg en modell av andningsorganen, för att 

förstå hur andningen fungerar (se bild till hö-
ger). Beskrivning finns på naturfag.no. Sök på 
Naturfag, barnetrinn 5-7, Lungemodell. Mät 
lungvolymnen med en enkel metod, se be-
skrivning nedan.

• Använd modeller och bilder av hjärta/kärl-
system. Lyssna på hjärtljud med stetoskop.

• Bygg en modell av kroppen. Smala plast-
slangar (från akvarieaffär) får bilda blodkärl 
och fylls med vatten och röd karamellfärg 
med hjälp av en plastspruta.

www. teknikochnatur.se
Här finns resurser av olika slag för gr 1-6 och för-
skola kopplade till styrdokumententen, bland annat 
experiment, övningar och filmer som rör människo-
kroppen. Mer resurser tillkommer efterhand. Längst 
ner på sidorna som presenterar resurserna finns 
kommentarsfält med möjlighet att ge synpunkter. Vi 
vill också gärna få in material producerat av elever 
med koppling  till resurserna att lägga ut på porta-
len (skickas till info@bioresurs.uu.se) 

www.bioresurs.uu.se
Bioresurs hemsida innehåller material om kroppen 
för yngre åldrar, se länken Tema på startsidan, För-
skola, gr F-6. Följande rubriker beskriver innehållet: 
Våra fem sinnen, Livsstil, kost och hälsa, Kroppens 
organ och Sex och relationer. 

Mät lungvolymen
Mät upp 0,5 liter vatten + lite 
karamellfärg och häll i en 5 liters 
plastdunk. Markera vattenvolymen 
med tusch på dunken. Fortsätt på 

samma sätt tills dunken är helt fylld med vatten.  

Fyll en balja eller vask med vatten, sätt på locket på 
dunken och vänd den upp och ner så att dunkens öpp-
ning kommer under vattenytan. Ta bort locket. Stick in en 
plastslang i dunken. 

Andas in maximalt och blås ut så mycket luft du kan 
genom plastslangen. Läs av på markeringen hur mycket 
luft som du andats ut. Ett smalare kärl än en plastdunk 
ger mer noggranna mätningar.

På bilden testar Viktor Eklund, Börjeskolan i Uppsala, sin 
lungvolym.

Åk 7-9
För åk 7-9 upprepas det som står om organ och 
organsystem för åk 4-6, men dessutom ska celler 
och evolutionära jämförelser av olika organismer 
behandlas. Nu tillkommer också delar som rör 
sjukdomar, deras orsaker och behandling. Vi ser 
att perspektivet både breddas och fördjupas. 

Några	 experiment	 och	 övningar	 kring	 andning,	
blodcirkulation	och	sjukdomar:
• Upplev hur personer med astma känner sig 

genom att hålla för näsan och andas genom 
sugrör – både i vila och under en lätt an-
strängning. Börja med ett tiotal sugrör och 
plocka bort några i taget för att stegvis upp-
leva känslan av minskande luftflöde.

• Jämför andningsorgan och hjärta/kärlsys-
tem hos olika djur (dissekera exempelvis 
kräfta och fisk, jämför med bilder på fåglar 
och människor). Se artikeln ”Hjärtkirur-
gens dag på jobbet” i Bi-lagan nr 1 2012.

• Bygg en modell av andningsorganen (se 
punkt 1 för åk 4-6 och bild till höger). Dis-
kutera syftet med modellen och dess be-
gränsningar. 

• Använd pulsklocka och mät pulsen och 
räkna andetagen i vila, under ansträngning 
och vid återhämtning. Presentera i tabell-
form och med diagram. Mät blodtrycket. 

• Använd datalogger och registrera puls och 
EKG. Se artiklar i Bi-lagan: Fysiologiunder-
visning med datalogger av Henrik Viberg 
(Bi-lagan nr 1 2012) och Datalogger ger 
förståelse för kroppens energiomsättning 
av Annette Zeidler (Bi-lagan nr 3 2010)

• Testa smittspridning med pulver som bara 
syns vid belysning med UV-ljus. Se beskriv-
ning i x-Bi-lagan 2007 (februari-uppslaget).

Modellen av and-
ningsorganen är 
hämtad från  
naturfag.no. 

Ballongen motsvarar 
en lunga, PET-flaskan 
lungsäcken och plast-
handsken mellangär-
det. Genom att dra 
plasthandsken nedåt 
fylls ballongen med 
luft vilket motsvarar 
en inandning.
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Kroppen är 
toppen!

Hur kan man arbeta i yngre årskur-
ser med människokroppen? Läraren  
Marie Björkqvist och förskollärare  
Carina Söderberg, som arbetat med 
ett tema om människokroppen i  
åk 2 på Malmaskolan i Uppsala, de-
lar med sig av tips och idéer.
I arbetslaget för åk 2 på Malmaskolan i Uppsala 
har man valt att arbeta kring olika teman där 
man väver ihop undervisningen i NO med an-
dra ämnen på ett sådant sätt att man möter må-
len i flera ämnen. I temat om människokroppen 
ingick förutom biologi även bild och svenska. 

Temat pågick i sex veckor och avslutades 
med en utställning för föräldrar. Totalt omfat-
tade projektet 66 elever organiserade i tre lär-
grupper. Marie och Carina planerade temat 
tillsammans med arbetslaget men de hade hu-
vudansvaret för själva genomförandet.

Bilderna i artikeln visar på resultatet av den 
skapande verksamheten. Eleverna har tecknat, 
gjort gipsavgjutningar, arbetat med textil och lärt 
sig lite om digitalfoto/bildhantering med dator. 

Uppstart av temat
Redan på våren i åk 1 presenterades projek-
tet för barnen som de skulle arbeta med i åk 
2. Detta möttes med viss skepsis och motvilja: 
”Kroppen, bläh, äckligt!”, sa barnen. Men temat 
introducerades och startades på en Storsam-
ling för hela åk 2 i augusti. Då visade det sig 
att många trott att det skulle handla om ”snop-
par och sånt” och det kunde ju bli pinsamt. När  
Marie och Carina berättade vad det skulle 
handla om blev alla genast mer motiverade och 
intresserade och lärarlaget andades ut.

Barn och föräldrar fick ta del av den lokala 
pedagogiska planeringen (se inscannat doku-
ment nästa sida) som är skriven så kort och 
konkret som möjligt för att klargöra vad de 
hade att förvänta sig. De som ville tog med sig 
olika böcker och föremål hemifrån som kom-
pletterade skolans modeller av öga, öra, torso 
och skelett. 

Nivå – hur långt ska vi gå?
– För att få progression i lärandet genom grund-
skolan är det viktigt att vi i de yngre årskurserna 
ger en bra bas med de viktigaste grunderna, sä-

Teckningar av bakterier 
av elever i åk 2 Malma-
skolan, Uppsala

Handavtryck i gips 
med öppen respek-
tive sluten hand. Bil-
derna visar exempel 
på hur eleverna fick 
arbeta i olika material 
i den skapande verk-
samheten.

Text:  Ammie Berglund

Lektionsupplägg, tips och idéer:  
Marie Björkqvist, lärare gr 1-3 
Carina Söderberg, förskollärare, 
Malmaskolan, Uppsala
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ger Marie. Sedan måste vi lärare kommunicera 
över årskurserna. Det är klart att man måste 
repetera, men det får inte bli tråkigt på grund 
av att det är samma innehåll om och om igen. 

Hur djupt man går påverkas mycket av elev-
gruppen. Finns intresse ska man inte stoppa 
menar Marie (”Nej, tarmludd kan vi inte prata 
om för det gör man på högstadiet”). En stor för-
del med att arbeta tematiskt är att kunna ge ut-
maningar för de barn som har lätt att läsa, räkna 
och skriva. Gruppen är viktig för att utveckla 
och pröva nya kunskaper tillsammans med an-
dra. Alla elever får en gemensam bas med sig, 
men sedan finns en stor variation i hur olika 
elever fördjupar sig. 

Faktatexter – hur blir det bra?
När eleverna ska skriva egna faktatexter kan man 
börja med att högt läsa en faktatext. Prata om 
innehållet och skriv upp viktiga och nya begrepp 
på tavlan. Barnen kan sedan göra egna tankekar-
tor som samlar de viktiga orden kring ett tema 
och detta blir ett stöd för den egna faktatexten, 
som skrivs enligt instruktionen: ”Försök använda 
dig av de nya orden du lärt dig och skriv en egen 
text”. Eleverna fick välja att skriva en faktatext 
om ”Matens väg” eller om ”Syrets väg”.  

Undersökande uppgifter
Undersökningar med hjälp av smak och luktsin-
ne är tacksamt att arbeta med. Barnen fick utan 
att se prova smak av surt (citron), sött (socker), 
salt, beskt (apelsinskal) och umami (soja). De 
jämförde upplevelsen då de fick hålla för näsan. 
För lukttesterna gjordes i ordning jord, apelsin, 
pepparkaka, vitlök och granbarr i små tygpå-
sar (för att de inte skulle se vad som fanns i). 
En elevgrupp provade på ett experiment med 
tre svarta plastburkar med kanel, vanilj och en 
blandning av kanel/vanilj. Oj, vad förvånade de 
blev när den som först luktat i kanelburken fick 
en annan upplevelse av kanel/vanilj-blandningen 
än den som först luktat i vaniljburken! Övning-
arna gjordes som stationsövningar medan andra 
aktiviteter pågick.

Hälsosam livsstil
Grönsaker är nyttigt och roligt att arbeta med! 
Husmor beställde extra grönsaker för att elev-
erna skulle kunna göra sallad tillsammans. Det 
blev en bra samarbetsövning och konkret språk-
utvecklande arbete där begrepp som dela, halvor, 
klyftor, skala, riva, hacka, strimla fick betydelse. 
Alla skrev ”önskerecept” på sallad de skulle vilja 
göra och äta. Receptet på den gemensamma sal-
laden skrevs upp. Salladen togs med till matsalen 
där de andra eleverna fick smaka. 

Dikter om händer

Min hand har ett sår. Min hand har 5 fingrar.  
Min hand är stark.   David Berglund 

Min hand är ren. Min hand är fin.  
  Min hand är bäst. Moas hand är 8:a år. 
Min hand heter momo.  
Min hand älskar jag.  Moa Nahringbauer

Min hand kan inte fingervirka.  
Min hand kan rita tåg.  
Min hand kan inte rita stjärnor.  
För det är den inte van vid.  Erik Boivie

Min hand kan rita och skriva 
Min hand kan röra på sig 
Min hand kan röra saker  
Min hand kan kasta saker David Bengtsson 
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På frågekortet med frågor kring mat står ”Zink och järn 
är mineraler som kroppen behöver. I vad finns mest järn och 
zink? A. fisk, B. smör, C. kött”. Här läser David och Albert 
frågorna åt varandra och med tärningens hjälp ska de 
så snabbt som möjligt ta sig fram längs spelplanens bana 
som tar en krokig bana längs med figurens kropp. 

Spela spel – inte dumt
Kroppsspelet Kroppåmaten är ett tärningsspel 
med händelsekort med faktafrågor och aktivitets-
uppdrag (till exempel göra tio armhävningar), se 
tips nedan. Grupper om fyra till fem elever spe-
lade först under cirka 30 minuter och sedan blev 
det frågesport med hjälp av spelkorten. Eleverna 
hade haft möjlighet att lära under spelets gång 
och därför var det många händer i luften.

Bedömning av lärandet
Enligt kunskapskraven för åk 3 som rör kroppen 
ska eleven kunna berätta om kroppsdelar och 
sinnen, och diskutera några faktorer som påver-
kar människors hälsa. För att följa och bedöma 
elevernas lärande användes flera typer av doku-
mentation. Alla skrev en faktatext och en fritext 
med titeln ”Min hälsa” – om hur man ska göra 
för att hålla sig frisk. Enkla bedömningsmatriser 
användes för att bedöma texterna. Lärandet om 
kroppens sinnen följdes upp muntligt genom att 
barnen i 5-grupper fick berätta om ett valfritt 
sinne. Kunskaper om kroppens delar bedömdes 
med hjälp av ett klassiskt kroppsdelsprov som 
eleverna fick göra tills de klarade av det (i vissa 
fall tog det flera gånger). All skriftlig dokumen-
tation samlades i ett eget häfte: Kroppen.

Utvärdering av arbetet
När Marie och Carina utvärderade arbetet sam-
manställdes det som fungerat bäst och sämst. 
Något av det som fungerade bäst var finger-
virkning av tarmar! Barnen blev så engagerade i 
detta. Studiebesöket på ”Hälsoäventyret” i Upp-
sala, som erbjuder program för elever, var också 
mycket givande (se tips nedan). 

På minussidan hamnade en film som lärarna 
inte hann titta igenom ordentligt innan – den 
blev för svår för eleverna. Tidsplaneringen höll 
inte riktigt – det blev stressigt på slutet inför ut-
ställningen eftersom alla elever gjorde alla mo-
ment i den skapande verksamheten. Det är nå-
got att tänka på till nästa gång, att alla kanske 
inte måste gör allt. 

Tips och resurser

Spelet Kroppåmaten
Ingår i ”Miniorboxen” från Arla, som endast säljer en 
komplett box. Kostnad 460 kr inklusive moms och frakt. 
Första gången man gör en bokning av ett bondgårdsbe-
sök får skolan ett gratis exemplar.  
Se www.arlaminior.se/for-lararen/om-laromaterialet

”Hälsoäventyr”
Hälsoäventyret i Uppsala län: www.halsoaventyret.lul.se
Undersök om det finns hälsopedagoger i din kommun 
eller landsting som är inriktade mot skolan.

Framsidan på David Berglunds 
faktahäfte om kroppen. I faktahäftet 
samlades övningar och elevernas 
egna faktatexter. 

Joel Schneider (t h) framför en dator 
där hans teckning av hjärtat omvand-
lats till en animation av blodflödet 
genom hjärtat. Animationen, som 
växte fram med hjälp av pappa Nils, 
finns på Bioresurs hemsida.
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Vilka upptäckter vill du lyfta fram?
Det är svårt att göra ett urval i ett så pass stort 
forskningsområde som kropp och hälsa, men jag 
ska försöka. På den mikroskopiska nivån har vi 
lärt oss mycket om vår arvsmassa och om hur 
våra celler kan styra olika processer. På individ-
nivå har vi de senaste tio åren ökat vår förståelse 
enormt för hur miljön påverkar våra kroppar. 
Kopplingen mellan arv och miljö har helt enkelt 
blivit lite mer begriplig, dels genom att vi vet 
mer om vår arvsmassa men också på grund av att 
vi blivit bättre på att göra smarta studier. 

Vi låter grupper av människor ändra till ex-
empel kost eller träningsprogram medan kon-
trollgruppen inte gör någon förändring. Sedan 
följer vi upp hur individerna i de olika grupper-
na reagerar. Resultaten är spännande! Det har vi-
sat sig att träning påverkar så mycket mer än vikt 
och blodsockerbalans, som var känt sedan tidi-
gare. Vi har sett att blodkärlen förändras av trä-
ning. De blir bättre på att byta ut olika material/
ämnen, blir mer elastiska och kan vidgas lättare 
vilket minskar risken för hjärt/kärl-sjukdom. 

Vi ser att fysisk aktivitet minskar så kallad  
systemisk inflammation, som fungerar som ett 
försvar i kroppen. Problemet är om det här för-
svaret är alltför aktivt, vilket kan bli fallet vid oli-
ka typer av stress och rökning när kroppen ham-
nar i ett inflammationstillstånd. Genom att ta ett 
så kallat CRP-blodprov (”snabbsänka”) kan man 
få ett mått på kroppens inflammationstillstånd.  
CRP-värdena ska vara så låga som möjligt. CRP 
fungerar som en markör som vi ser att fysisk trä-
ning har positiv (sänkande) effekt på. Det som 
händer är att träningen minskar frisättningen av 
inflammationsämnen som kallas cytokiner.

Träning har även en påtaglig påverkan på vår 
hjärna. Det finns ett område i hjärnan som kall-
las hippocampus som har betydelse för spatialt 
minne och korttidsminne. Hippocampus krym-
per med åldern, men med träning ökar volymen! 
Om det beror på att fler nervceller bildas eller 
att de som finns ökar i storlek är inte klarlagt än.

Vilka är trenderna inom forskningen? 
Att fortsätta undersöka fler individer med olika 
bakgrund. Varför svarar vissa individer bättre 
på träning än andra? Vilka gener gör att en indi-
vid svarar bättre på långsam/lågintensiv träning 
medan andra svarar bättre på intensiv intervall-
träning? Vi har fått fram resultat som pekar på 
vilka gener som verkar vara inblandade när det 
gäller unga svenskar men hur ser det ut i andra 
folkgrupper? Målet är en individualiserad råd-
givning i framtiden. Även om vi är mycket lika  
– vi är alla människor – så finns det små skillna-
der som uppenbarligen har betydelse.

Inom neurovetenskapen förstår vi mycket 
mer idag än för tio år sedan, men vi anar nog 
bara konturerna ännu. Mycket återstår att ta 
reda på när det gäller exempelvis hur vår hjärna 
fungerar och hur våra tankar formas. 

Tips till biologi/NO-lärare 
Jag undervisar mest blivande läkare och har inte 
så mycket erfarenhet av undervisning av yngre 
barn, men jag tror att det är viktigt att barn i 
skolåldern kan utgå från den egna kroppen i sitt 
lärande. Att de får göra många experiment uti-
från sig själva och därmed få förståelse för att de 
själva är biologiska varelser. Att knyta lärande i 
naturvetenskap till den egna kroppen tror jag 
kan vara motiverande och ett sätt att ge eleven 
ett sammanhang. 

Intresset jag mött för humanbiologi när jag 
varit ute i skolor är enormt. Barnen undrar om 
många grundläggande saker som vad som hän-
der när jag dyker eller vistas uppe på höga berg. 
För att möta elevernas frågor – som säkert kom-
mer från intryck från både tidningar och TV/
dator är det viktigt att läraren är uppdaterad på 
vad vi vet om kroppen och kan förklara hur den 
fungerar. Därför borde man satsa på att stärka 
vidareutbildning inom humanbiologi, så att lä-
rare känner till aktuell forskning om hur krop-
pen fungerar.

Carl Johan Sundberg
är professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Insti-
tutet där han leder forskning om biologiska mekanismer som gör att fysisk 
aktivitet minskar risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.
Intervjuare: Ammie Berglund. 

Forskare om kropp & hälsa

Foto: U
lf Sirborn
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Människor har olika förmåga att ut-
nyttja näringen i maten och det får 
konsekvenser för hur vi mår. Utan ba-
lans mellan vad vi äter och vad vi för-
brukar finns risk för att vi blir övervik-
tiga eller undernärda. Artikeln handlar 
om hur man kan mäta energi  som tas 
upp och avges och är en uppföljning 
av Bioresursdagarna hösten 2012. 

Hur vet vi hur mycket vi behöver äta? Det har 
du säkert funderat på själv många gånger, men 
frågan är central även för forskaren som vill för-
stå och kunna mäta processerna i kroppen. 

Vid det energimetaboliska forskningslabora-
toriet vid enheten för klinisk nutrition och me-
tabolism, Uppsala universitet och Akademiska 
barnsjukhuset, mäter man energibalansen hos 
patienter som har övervikt och fetma, neu-
rologiska funktionshinder, cystisk fibros, en-
dokrina sjukdomar och mag-tarmsjukdomar. 
Undersökningar görs även på idrottare i alla åld-
rar. Vid laboratoriet utförs också många studier 
kring kost, fysisk aktivitet och livsstilsförändring-
ar på barn, ungdomar och vuxna. 

Frågor kring mat och fysisk aktivitet är även 
intressanta att diskutera i skolan för att elev-
erna ska bli medvetna om hur kroppens en-
ergibalans påverkas. Låt eleverna arbeta med 
dataprogram för att beräkna energiinnehållet i 

maten de äter och registrera sin fysiska aktivi-
tet. Mer om skolaktiviteter finns på sidan 13. 

Individuella skillnader
Att mäta den energi som tas upp och som av-
ges av en människokropp är inte enkelt. Det är 
många delar som ingår i energibalansen (figur 
1). Vi är alla olika när det gäller hur effektivt 
vi utnyttjar energin som finns bunden i maten 
vi äter. Forskningen pekar mot att det varierar 
mellan olika personer hur mycket av energin 
som förbrukas direkt i fysiskt arbete och hur 
mycket som ger värme. Dessutom varierar det 
mellan individer i vilken form överskottsener-
gin lagras – som kolhydrat, fett eller protein. 

Energibalans – intag och utgifter
Vid energiomsättningen överförs kemiskt bun-
den energi i maten till andra energiformer. För 
att förstå energiomsättningen måste vi analyse-
ra vad vi äter, hur det omvandlas i kroppen och 
vad som till slut blir kvar. Denna energiekvation 
är ganska komplicerad och därför vet vi fortfa-
rande inte vad som egentligen är människans 
energibehov. 

Energiintag
I begreppet energiintag ingår energivärdet i 
kosten, men också den energi som kan tas från 
lagrade depåer så som glykogen i muskler och 
lever, fett i fettvävnad och proteiner i muskler.

Energiutgifter
Matspjälkningskanalen kan inte absorbera all 

Människans 
 energiomsättning

Text:  Roger Olsson, näringsfysiolog. 
Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Universitet

Mätning av in- och 
utandningsluftens 
nivåer av syre och 
koldioxid är ett sätt 
att följa kroppens 
energiomsättning.
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föda som tillförs. En del av energin i maten går 
förlorad genom avföring och urin. Det blir även 
energiförluster via andningsvägar och svett. När 
den kemiska energin som finns lagrad i olika 
vävnader i kroppen frigörs, utvecklas mekanisk 
energi och värme. Ekvationen innehåller också 
energiinnehållet i kroppsförråden, samt de för-
ändringar som sker i kroppstemperaturen. 

Om man räknar bort förluster via utsönd-
ringsvägarna erhålls något man brukar kalla för 
metaboliserbar (biotillgänglig) energi. Under 
senare år har intresset ökat för biotillgänglig-
heten för olika energikällor i kosten. Inte minst 
har det ökade intresset för kostfiber aktualiserat 
frågan om de kan utnyttjas i energibalansen.

Människans energiomsättning
Figur 2 visar hur energiomsättningen kan delas 
upp i olika delar. 

Basalmetabolismen (grundförbrukningen) är 
energiförbrukningen i vila som krävs för att or-
ganen ska fungera. Basalmetabolismen påverkas 
av kroppsstorlek och kroppssammansättning. 
Även fysisk aktivitet, ålder och kön inverkar.

Födans	 termogenes: Energiförbrukningen ökar 
efter en måltid. Detta kallas födans termogena 

D Värmeoxidation
Ett slutet rum eller en speciell dräkt kan användas för att 
mäta energi som avges (direkt kalorimetri, se figur 3, s. 12).

Ett alternativ är att i stället mäta syre- och koldioxidhalt 
i in- och utandningsluft (indirekt kalorimetri, se introduk-
tionsbild till artikeln).

E Förluster av energi
Energiinnehållet i de ämnen som utsöndras (avföring 
och urin) kan mätas genom att antingen förbränna 
dem i en bombkalorimeter eller genom kemisk analys.  

F Fysiskt arbete
Kan mätas med till exempel ergometercykel, rörelse-
mätare (accelormeter), stegräknare och hjärtfrekvens-
mätare (pulsmätare). 

Dessutom kan man använda aktivitetsdagbok och få ett 
mått på en individs genomsnittliga fysiska aktivitetsnivå 
för ett dygn. Detta motsvarar PAL, Physical Activity 
Level (se tips s. 13). 

   

ENERGI UT
Kroppsförråd (C)

Värmeoxidation (D)
Förluster (E) 

Fysiskt arbete (F)

ENERGI IN

Kostintag (A)
Kroppsförråd (B)

=

Figur 2. Energiomsättningens olika delkomponenter. Hos 
en måttligt aktiv person som rör sig minst 30 minuter/dag 
på en måttlig till hög intensitet motsvarar basalmetabolism 
60 %, födans termogenes 10 % och vardagsrörelser och 
fysisk träning 30 % av den totala energiomsättningen.

A Kostintag 
Energiinnehållet i en viss mängd föda kan bestämmas 
genom förbränning i en så kallad bombkalorimeter. 

I näringsberäkningsprogram anges energiinnehållet för 
olika slags maträtter. Genom att registrera allt man äter 
kan energiinnehållet i maten summeras.

B, C Kroppsförråd 
Exempel på metoder för att bestämma kroppssam-
mansättningen (hur stor andel av kroppen som är 
vatten, muskler, ben och fett):

•	 BodPodmätning (se figur 4, s. 12)

•	 Bioimpedans (se s. 13)

•	 Mätning av underhudsfett med kaliper (se figur 5, 
s. 13) och beräkning andel kroppsfett

Figur 1 beskriver olika metoder för att analysera de 
olika komponenterna i energiomsättningen.

Fysisk träning
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effekt. Ökningen kvarstår cirka 3-6 timmar efter 
en måltid och antas bero på cellernas ökade ak-
tivitet när näringsämnena omvandlas och lagras 
i energidepåer.

Fysisk	 aktivitet:	 Vardagsaktiviteterna och den 
fysiska träningen (figur 2) ökar energiförbruk-
ningen och har även betydelse för en persons 
förmåga att reglera sitt energiintag och därmed 
bibehålla sin kroppsvikt. Energiförbrukningen 
påverkas av den fysiska aktivitetens intensitet, 
varaktighet och frekvens, samt av rörelsemöns-
ter och kondition.

För vidare fördjupning om hur människan kan 
påverka energiomsättningen eller hur yttre fak-
torer påverkar, se webbföreläsning av Roger 
Olsson (media.medfarm.uu.se/flvplayer/energi-
omsattning).

Mätning av energiomsättningen
En persons energiomsättning kan mätas på en 
rad olika sätt. Mätmetoderna delas in i två hu-
vudgrupper: direkt- och indirekt kalorimetri. 
Ordet kalorimeter kommer från latin och be-
tyder just ”mätning av värme” (calor = värme, 
meter = att mäta).

Direkt kalometri                                                      
Den direkta kalorimetrin innefattar bestäm-
ning av värmeproduktionen med olika me-
toder. I ett kalorimeterrum, ett lufttätt och 
temperaturkontrollerat rum, kan man under 
kontrollerade former mäta all den värme som 
en försöksperson producerar. I dag används 
också kalorimetridräkter som fungerar på prin-
cip samma sätt (figur 3). Kalorimetridräkten är 
en mycket effektiv värmeväxlare, vilket gör det 
möjligt att snabbt följa värmeproduktionen. 
Omgivningens temperatur påverkar energiom-
sättningen och effekten kan studeras genom att 
styra omgivningstemperaturen med dräkten. 
Det här är metoder som är både avancerade 
och kostsamma.

Indirekt kalorimetri
En enklare metod för att mäta energiomsätt-
ningen är indirekt kalorimetri som bygger 
på sambandet mellan energiomsättning och 
syreförbrukning. Indirekt kalorimetri mäts 
med hjälp av en respirometer som analyserar 
syre- och koldioxid mängden i in- och utand-
ningsluften hos en försöksperson (se introduk-
tionsbilden till artikeln). För att kunna mäta 
energiomsättningen under kortare perioder, 
exempelvis utomhus under en viss aktivitet, 
har man utvecklat bärbara respirometrar. Dessa 
mäter utandningsluftens volym, samtidigt som 
en liten mängd av den avleds till en behållare 
för efterföljande analys.

Vid energiomsättningen erhålls cirka 5 kcal 
(21 kJ) för varje liter syre som förbrukas. Alltså 
kan man genom att mäta mängden förbrukad 
syrgas få ett mått på energiomsättningen. Små 
variationer förekommer beroende på om en-
bart fett, kolhydrat eller protein används som 
substrat. Vill man få en bild av varifrån energin 
tas vid ett arbete kan man beräkna den så kall-
lade respiratoriska kvoten (RQ). Det är kvoten 
mellan producerad volym koldioxid (VCO2) 
och samtidigt upptagen volym syrgas (VO2). 
Ett RQ på 1,0 visar att det är kolhydrater som 
är den huvudsakliga energikällan. Om RQ lig-
ger runt 0,7 tas energin nästan uteslutande från 
fett. Kvoten blir lägre än 1,0 eftersom det går åt 
mer syrgas för att förbränna fett. 

Helhetsgrepp
Helhetsbilden av en persons närings- och energi-
balans får man när man bedömer så kallad nutri-
tionsstatus. Nutritionsstatus bedöms genom en 
kombination av olika undersökningsmetoder. De 
kalorimetriska mätningarna kompletteras ofta 
med att personen får skriva kostdagbok och ak-
tivitetsdagbok. Man kan under en tid få bära en 
stegräknare, rörelsemätare (accelerometer) eller 
en hjärtfrekvensmätare. Personens vikt, längd, 
BMI och underhudsfett mäts. Vid bestämning 
av kroppssammansättningen kan kroppen delas 
upp i fett respektive fettfri massa, där vatten, 
muskler och ben utgör den fettfria massan. 

Utöver att mäta energiomsättning och kropps-
sammansättning görs fysiologiska tester där mus-
kelkraft, fysisk arbetsförmåga och kondition mäts. 
Biokemiska analyser av blodstatus görs också. 
Man använder även olika skattningsskalor för att 
bedöma bland annat sinnesstämning. 

Vid det energimetaboliska laboratoriet an-
vänds nutritionsstatusbedömningar för att se 
hur patienternas och idrottsutövarnas tillstånd 
förändras över tid och hur de svarar på olika be-
handlingar.  Man mäter  nutritionsstatus före, 
under och efter en förändring i behandling eller 
förändring i livsstil.

Figur 3. Direkt kalori-
metri enligt UPPCAL, 
Uppsala universitet. 
Dräkten består av 
flera skikt. Den avgivna 
värmen från krop-
pen tas upp av vatten 
som cirkulerar i tunna 
slangar i ett av skikten.

Figur 4. En 
BodPod som 
används för 
att bestämma 
kroppssam-
mansättning.
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Att göra i skolan
Stegräknare och rörelse/aktivitetsmätare:
Stegräknare mäter rörelsemönster och steg i ett 
rörelseplan. Enkla modeller finns att köpa för cirka 50 
kronor. Låt eleverna undersöka hur många steg de tar 
under en skoldag. Rörelsemätaren mäter i flera rörelse-
plan och dessutom får man ett mått på intensiteten av 
den fysiska aktiviteten. Den ger ett mått på energiåt-
gången som omfattar alla aktiviteter under ett dygn, 
men kostar mer i inköp.

Hjärtfrekvens/pulsmätning:
Används för att mäta energiomsättning under fysisk ak-
tivitet. Kan mätas med pulsmätare/datalogger (se tips i 
Bi-lagan nr 1 2012 och nr 3 2010). Idag finns utrustning 
som kombinerar pulsmätning med rörelsemätning.

Bioimpedansvåg/mätning av kroppssammansättning
Bioimpedansvågar finns ofta i träningslokaler (se bild 
nedan). Vågen mäter kroppssammansättningen genom 
att skicka elektriska impulser genom kroppen. Viktigt 
att använda en våg som mäter via båda händerna och 
fötterna. Resultaten varierar och kan vara svårtolkade 
men kan leda till intressanta diskussioner. 

Figur 5. Artikelförfattaren, Roger Olsson, gör en hudvecks-
mätning med så kallad kaliper på en kursdeltagare under 
Bioresursdagen för högstadielärare i november 2012.

Folkhälsoproblem
När intaget av energi motsvarar förbrukningen 
och kroppsvikten är konstant är individen i en-
ergibalans. Men om energiintaget är större eller 
mindre än behovet resulterar detta i störningar i 
energiomsättningen och förändringar i kropps-
sammansättningen, med antingen undernäring 
eller fetma som följd.

Kommentar
Det händer mycket inom området kropp och 
hälsa och vi på Bioresurs vill gärna fånga upp 
forskning och utveckling inom området. Ar-
tikeln är ett exempel på en uppföljning av en 
kursdag, Bioresursdagen för lärare i gr 7-9, 
som vi ordnade hösten 2012, där Roger Olsson 
medverkade. Hör gärna av dig till oss med för-
slag på artiklar eller fortbildning inom området.

Kontakta gärna Roger Olsson med frågor och 
kommentarer (roger.olsson@pubcare.uu.se).

Länktips
Kost och näringsdata (www.kostdata.se)
Gratis demoprogram som kan användas för att beräkna 
energimängd i mat. Innehåller även möjlighet att göra 
en fullständig aktivitetsdagbok.

Folkhälsointitutet (www.fhi.se)  
Gå in på Statistik och uppföljning och välj till exempel 
FolkhälsoAtlas och Lab-miljö för att titta på skillnader 
i övervikt och fetma i olika delar av landet. Gå in via 
Arkiv och Hantera Data och klicka på Lägg till fler indi-
katorer.  Under Levnadsvanor kan man lägga till fetma, 
övervikt och stillasittande fritid som hälsofaktorer.

Webbföreläsningar, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet:
Roger Olsson föreläser om energiomsättning: 
media.medfarm.uu.se/flvplayer/energiomsattning
Eva Lena Andersson om energiprocent och näringlära: 
media.medfarm.uu.se/flvplayer/energiprocent
media.medfarm.uu.se/flvplayer/naringslara

Kost- & träningsupplysningen (www.ktu.nu)
Kost och träningsupplysningen drivs av dietist- och kost-
vetarstudenter från Uppsala universitet. På sidan granskas 
relevant forskning och opartiska råd om kost och hälsa ges.

Kroppens effekt, artikel i Fysikaktuellt 2005 
Mats Areskoug beskriver energimätningar i en sluten 
kammare. Se physics.gu.se/fysikaktuellt/2005_2/effekt.pdf

Beräkning av PAL (Physical Activity Level)
Enkel beskrivning av PAL och hur man kan beräkna sin 
energiförbrukning finns på www.styrkeprogrammet.se/
traningsguide/32

En enkel PAL-räknare finns på matkalkyl.se/rakna-ut-pal.php

Tabeller över MET-värden (metabolisk ekvivalent) 
I en artikel av Barbara Ainsworth om energiåtgång vid 
olika aktiviteter finns tabeller över MET-värden som ingår 
när man beräknar PAL. Sittande vila ger ett MET-värde 
på 1.0, dammsugning 3.5 och mountainbikecykling 8.5. 
Se: juststand.org/portals/3/literature/compendium-of-
physical-activities.pdf

Bioimpedansvågen mäter hur stor andel av din kropp 
som består av fett respektive fettfri massa (vatten, 
muskler och ben). Mätvärdena kan variera under dyg-
net beroende på träning, kost och vätskeintag och även 
menstruationscykeln inverkar.
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I både grundskolans kursplan och 
gymnasiets ämnesplan för biologi 
framgår tydligt i både syfte och 
kunskapskrav att biologiundervis-
ningen ska ge eleverna kunskaper 
om ”biologins begrepp, modeller 
och teorier”. Vilka är de stora biolo-
giska teorierna? Och vad är egent-
ligen en modell?

I kommentarsmaterialet till grundskolans kurs-
plan för biologi används orden teori och modell 
mer än 30 gånger. Det framgår tydligt att evo-
lutionsteorin ska genomsyra utbildningen, men 
därutöver finns endast ett fåtal exempel som 
förtydligar vad som menas med teorier och mo-
deller inom biologin. Syftet med denna artikel 
är att ge några konkreta exempel på teorier och 
modeller och ge förslag på hur man kan arbeta 
med dem i undervisningen. 

Bara en teori?
I vardagsspråk används ordet ”teori” för något 
man tror kan vara en tänkbar förklaring. Teori 
har då betydelse av att vara ett löst antagande 
som inte har prövats. En vetenskaplig teori är 
något helt annat eftersom en omfattande pröv-
ning har gjorts utifrån de förutsättningar som 
funnits att tillgå. En biologisk	 teori är en väl 
underbyggd förklaring av någonting som rör 
levande organismer. Förklaringen är baserad på 
fakta och har upprepade gånger kunnat bekräf-
tas genom observationer och experiment. 

Mänskligt att modellera
Professor Lars Gårding skrev i en artikel i Näm-
naren 1984 (se lästips) att människans hjärna är 
ett ”sorteringsverktyg där intryck lagras, systema-
tiseras och bearbetas till modeller av verklighe-
ten”. Modellerna blir ett slags mentala redskap 
som hjälper oss att förstå vår omvärld. Väldigt 
kortfattat förenklar en modell något komplext. 
När naturvetenskapen försöker beskriva och för-
klara fenomen i den komplexa verkligheten är 
modellerna ett verktyg för att förstå samband.

Biologins begrepp, modeller 
och teorier – solklart?

Text:  Ammie Berglund

Fortsättning s 16
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Exempel på biologiska modeller
Tre olika typer av modeller visas nedan som kan diskute-
ras med eleverna utifrån frågorna:

* Hur förstår du modellen/figuren?

* Vad är syftet med modellen? Vad lyfts fram?

* Ge exempel på något som inte visas i modellen men 
som kan ha betydelse i verkligheten?

* Vilka styrkor/svagheter har modellen?

Elevernas resonemang kring frågorna kan ingå i både 
formativ och summativ bedömning som läraren gör av 
elevernas förståelse av hur modeller och teorier används 
inom det aktuella området.

Uppgiften knyter an till artikeln om visualiseringar av 
Tibell et al i Bi-lagan nr 3 2012. 

Ikonisk modell 
Den kanske enklaste och vanligaste typen av modell. Bil-
den till höger efterliknar men förenklar hjärtats anatomi. 
Namn på delar är markerade. Exempel på sådant som 
inte visas i den ikoniska modellen av hjärtat är kranskär-
len som däremot syns tydligt i fotot av hjärtat. Färgkod-
ningen är enbart gjord för att lyfta fram olika delar – inte 
för att hjärtats delar har olika färgskiftningar.

Analog modell 
I bilden till höger beskrivs koldioxidhalten i blodet med 
en liknelse. Vätskenivån i de olika tankarna motsvarar 
mängden koldioxid i olika depåer i kroppen. Den lilla gub-
ben som läser av nivån i den minsta tanken med snabbast 
omsättning motsvarar så kallade kemoreceptorer som kän-
ner av koldioxidhalten i blodet. När halten koldioxid ökar 
så öppnas ventilen av lilla gubben – vilket motsvarar att vi 
andas ut mer koldioxid när halten koldioxid ökar i blodet. 

Symbolisk modell 
Bilden nedan till höger visar en scen ur simuleringspro-
grammet Simbio Virtual labs (se tips sidan 17). Simule-
ringen demonstrerar naturligt urval genom att man följer 
en population snäckor över flera generationer. Till vänster 
visas snäckor med olika färger. Färgerna motsvarar olika 
tjocklek på skalet. Till höger visas vilken skaltjocklek varje 
färg motsvarar och staplarnas höjd visar antalet snäckor. 
I modellen för man in krabbor (visas ej i bilden) som 
äter snäckorna: de med tunnast skal blir lätt föda till 
krabborna. En elevgrupp på N-programmet har, efter 
att ha arbetat med modellen, fått frågan ”Har modellen 
”Darwinian snails” några brister?” 

Elevsvar 1: Jag tycker att det borde finnas flera olika slags 
djur som äter snäckor, för så är det i naturen.

Elevsvar 2: Till exempel dör inte krabborna i modellen 
om de inte får något att äta och snäckorna kan överleva 
hur länge som helst så länge de inte blir uppätna av en 
krabba. I naturen borde krabborna förändras över tid de 
också så att man får så kallad samevolution.

Elevsvar 3: Det är praktiskt när man ska studera evolution 
på ett grundläggande sätt att bara se till en egenskap 
(snäckskalens tjocklek i det här fallet), men det blir miss-
visande. Det är ju inte bara en egenskap som är viktig för 
överlevnaden i verkligheten.
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Olika typer av modeller
Definitionen av vad en modell är beror på vilket 
område man verkar inom. Den inledande be-
greppskartan visar att det finns olika typer av mo-
deller. Föregående sida presenterar tre konkreta 
exempel. En modell för en fysiker som studerar 
partiklars egenskaper i magnetfält kan tyckas vara 
långt i från en så kallad ”djurmodell”  som en bio-
log använder för att studera effekten av ett miljö-
gift på zebrafisk. I boken ”Vetenskapliga model-
ler – svarta lådor, röda atomer och vita lögner” 
beskrivs olika typer av modeller med syfte att un-
derlätta förståelsen ämnesområden emellan och 
gynna samarbeten i framtiden (se lästips).

Björn Andersson, professor emeritus i pe-
dagogik, Göteborgs universitet, undviker ordet 
”modell” i boken ”Teorier i det naturvetenskap-
liga klassrummet” (se sidan 17) på grund av att 
begreppet kan vara svårdefinerat. Han använ-
der istället begreppet teorier eftersom han me-
nar att så som styrdokumenten är formulerade 
är det mer teori man åsyftar. 

Biologiska teorier
De biologiska teorierna beskriver fenomen 
på olika nivåer: det kan handla om teorier för 
storskaliga fenomen som till exempel växthus-
effekten eller teorier för hur informationen på 
molekylnivå i DNA överförs till egenskaper hos 
levande celler. Här följer exempel på teorier som 
vanligen ingår i biologiundervisningen i skolan.

Evolutionsteori förklarar hur ärftliga egen-
skaper hos populationer av levande organismer 
förändras över generationer. Teorin knyter sam-
man olika delar av biologin och har därför en 
central ställning. Darwins teori om evolution 
genom naturligt urval är fortfarande central 
men i den moderna evolutionsteorin som på 
engelska kallas ”The	modern	synthesis” ingår fle-
ra olika teorier som tillsammans ger en mycket 
mer detaljerad bild av hur evolutionen funge-
rar. Till exempel ingår genetisk teori (se nedan) 
och teorier om sexuell selektion. 

Cellteorin beskriver att levande organismer 
består av celler och att varje cell har sitt ur-
sprung i en annan cell. Endosymbiont-teorin	be-
skriver hur eukaryota celler uppkommit genom 
endocytos och symbios mellan prokaryota celler. 

Genetisk	teori beskriver hur egenskaper ärvs 
från generation till generation via fortplantning. 
Här ingår klassisk genetik och Mendels upp-
täckter om att egenskaper ärvs som diskreta en-
heter (alleler/varianter av gener). Den	centrala	
dogmen är den teori inom molekylärgenetiken 
som beskriver informationsflödet från genernas 
DNA till RNA (transkription) och från RNA 
till protein (translation). 

Fotosyntesteori beskriver hur organismer med 
förmåga att absorbera ljusenergi använder en-
ergin för att bilda organiska föreningar. Teorin 
om cellandning beskriver hur organismer kan ut-
nyttja kemiskt bunden energi i organiska ämnen.

En grundläggande teori inom fysiologi 
handlar om homeostas. Organismer kan reglera 
den inre miljön så att den hålls relativt konstant 
genom olika återkopplingsmekanismer (feed-
back). Återkopplingen bygger ofta på att en cell 
känner av omgivningen med hjälp av recepto-
rer. Teorin som beskriver hur receptorer fungerar 
är också grundläggande. Receptorer har en spe-
ciell byggnad som gör att de endast binder till 
ämnen (ligander) som passar till receptorn. När 
receptorn och liganden kopplas samman leder 
det till att andra reaktioner startar. Teorin kan 
förklara fenomen inom exempelvis immunolo-
gi (antigen binder till antikroppar och/eller re-
ceptorer på vita blodkroppar) och inom neuro-
vetenskap (signalsubstanser). 

Modell av sin tid
Kommentarsmaterialet från Skolverket tar upp 
något som är viktigt att komma ihåg: ”Begrep-
pen, modellerna och teorierna är resultaten av 
människors observationer och tänkande.... Ef-
tersom teorierna har vuxit fram i sociala och 
kulturella sammanhang är de föränderliga.”

Ett exempel där samhällets normer och ve-
tenskaplig utveckling har påverkat modeller 
och teorier är inom etologin där man studerar 
djurs beteenden. Malin Ah-King tar i sin skrift 
”Genusperspektiv på biologi” (Högskoleverket 
2012) upp exempel på hur förståelsen för djurs 
beteenden under vissa perioder varit begränsad 
av de ofta omedvetna antaganden man gör i en 
starkt präglad så kallad heteronorm (det norma-
la är att par bildas mellan hane + hona). 

Arter som förökar sig med få ungar per kull 
investerar ofta stora resurser för att vårda av-
komman. Hos Laysanalbatrossen krävs det två 
vuxna fåglar för att föda upp en unge. Det är 
svårt att se skillnader på hanar och honor bland 
Laysanalbatrossar. Sedan 2008 vet man (med 
hjälp av DNA-analyser) att närmare en tredje-
del av paren i en koloni består av två honor. I 
regel finns endast ett ägg per bo, men i de fall 
där det finns två ägg beror det på att de båda 
honorna har lagt varsitt ägg. Under 1970-talet 
betraktades ”tvåäggsbon” som undantagsfall där 
honan råkat lägga två ägg. Man tog för givet att 
parbildningen var hona + hane och fenomenet 
två ägg per bon diskuterades inte vidare. Det här 
exemplet kan användas för att konkretisera hur 
vetenskapliga modeller  växer fram beroende på 
antaganden som människor gör. 
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Teorier i det naturvetenskap-
liga klassrummet

Björn Andersson
Gleerups, 2012, 256 s
ISBN: 789140681218

Att skapa och använ-
da teorier är kärnan 
i naturvetenskapen. 
Teorierna är redskap 
för individens vet-
girighet, samhällets 
kunskapsbygge och 
utgör grunden för 
den tekniska utveckling som 
förändrat våra liv under de senaste århundra-
dena. För att elever ska lära sig att använda 
dessa teoretiska redskap krävs undervisnings-
metoder där problemlösning, argumentation 
och diskussion står i centrum.

Med fokus på grundskolans senare del tar 
boken upp hur man kan undervisa om teorier 
i skolans naturvetenskap. Den består av fyra 
delar där den första behandlar kommunika-
tion och lärande. I den andra delen diskute-
ras utförligt undervisning om centrala teorier, 
bland dem en kvalitativ partikelteori för faser 
och fasomvandlingar och teorin om evolu-
tion genom naturligt urval. I den tredje delen 
ger författaren exempel på hur det kunnande 
som redovisats i tidigare delar kan förmedlas 
till elever i form av berättelser. Två av dessa 
ingår i boken. Ytterligare fem kan laddas ner 
från nätet. Den sista delen är en problemsa-
mling som kan stimulera eleverna att använda 
olika teorier.

Mer tips:
Artikeln Modeller	och	verklighet av Lars Går-
ding, från Nämnaren nr 4, 1984, går att ladda 
ned från:
ncm.gu.se/pdf/namnaren/0710_84-85_4.pdf

Vetenskapliga modeller – svarta lådor, röda 
atomer och vita lögner, Philip Gerlee och 
Torbjörn Lundh, 2012. Studentlitteratur.

Simbio Virtual Experiments
På hemsidan http://simbio.com/content/
darwinian-snails finns information om simu-
leringsprogrammet Darwinian Snails.

Att läsa
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Zebrafisken är en tropisk sötvattensfisk till-
hörande familjen karpfiskar. Det är en aktiv 
stimfisk som trivs i lugna vatten som dammar 
och risfält. Zebrafisken har blivit en populär 
modellorganism inom biologin och idag har i 
princip varje större universitet i Sverige sina 
egna fiskodlingar. Den anläggning som finns i 
Uppsala är en del av SciLifeLab, en strategisk 
satsning som regeringen gjort på medicinsk- 
och biovetenskaplig forskning i Uppsala och 
Stockholm. 

– Vi är en nationell resurs vilket innebär att 
forskare i hela Sverige kan använda fiskarna 
och vår utrustning för sina försök, säger Johan 
Ledin, forskare och ansvarig för zebrafiskan-
läggningen vid Uppsala universitet.

Billig modellorganism
Zebrafisk som modellsystem är inne i ett explo-
sivt skede. Systemet är enkelt och billigt. Det går 
att hålla många djur på en liten yta och därmed 
minskas kostnaderna. Det är också billigare och 
enklare att sköta fiskar jämfört med möss och 
råttor. Ytterligare en fördel är att zebrafiskens 
utveckling är mycket lik fosterutvecklingen hos 
landryggradsdjur, såsom människor, och den an-
vänds därför till att ta reda på exakt vad som 
händer när spermier befruktar ägget. 

– Zebrafiskgenomet visar stora likheter 
med det mänskliga genomet. Och eftersom det 
är ett ryggradsdjur är det troligt att processer 
fungerar på ett liknande sätt som hos landrygg-

Den lilla fisken från Ganges 
– en modellorganism

©Judith Habicher

Zebrafisk (Danio rerio) 
är en vanlig akvariefisk 
som naturligt före-
kommer främst i och 
runt Indien. 

Foto: Judith Habicher

Den indiska zebrafisken odlas i hundratals små tankar vid zebrafiskplattformen 
inom SciLifeLab i Uppsala. Fisken används för att studera viktiga biologiska pro-
cesser, som exempelvis fosterutveckling, och hur olika läkemedel och miljögifter 
påverkar. Idag finns många fritt tillgängliga bilder och filmer på Internet som går 
att använda i skolan för att studera embryonalutveckling hos bland annat zebra-
fisk – se tips i slutet av artikeln.

Text: Katarina Holmborn-Garpenstrand
Projektkoordinator, SciLifeLab

och Susanna Eriksson



19
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2013 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges •  www.bioresurs.uu.se

radsdjur, exempelvis människa, vilket är mer 
osäkert om man använder andra modellorganis-
mer som bananflugan Drosophila och masken 
C.	elegans, berättar Johan. 

Lätt att följa utvecklingen
Till skillnad från däggdjur så utvecklas zebrafisk-
embryon utanför honan vilket gör det enkelt 
att studera växande embryon. Detta underlät-
tas ytterligare av att embryona är genomskin-
liga under den första tiden. Utvecklingen kan 
enkelt följas utan att påverka embryot alltför 
mycket. Den embryologiska utvecklingen är 
mycket snabb. Inom 24 timmar har de flesta 
organ bildats och efter tre dagar kläcks embry-
ona ur sin skyddande hinna och börjar leta efter 
mat. Efter tre till fyra månader är zebrafisken 
sexuellt mogen och kan generera ny avkomma. 
Kullarnas storlek varierar, men uppgår ofta till 
100-200 embryon.

– Det går inte att få två fiskar att para sig 
på direkten. De måste tillbringa natten tillsam-
mans för att det ska bli något. Det har vi lärt oss 
med tiden, säger Johan.

Den fullvuxna fisken blir cirka 3-5 cm lång 
med en genomsnittlig livslängd på cirka tre år. 
Zebrafiskar leker helst under de tidiga morgontim-
marna och arten är så kallad ”romrövare”, det vill 
säga de äter upp sin egen rom. Äggen läggs därför i 
tät, skyddande vegetation och vid odling låter man 
zebrafiskarna lägga sina ägg i särskilda lekakvarier 
som separerar äggen från de vuxna djuren. 

– Men vi vet fortfarande inte vad som be-
stämmer fiskarnas kön, säger Johan.

Testar läkemedel och miljögifter
Zebrafisken används både i jakten på nya läke-
medel och för att hitta nya användningsområ-
den för befintliga läkemedel. Ett annat växande 

område är test av olika miljögifter. 
– Embryot kan ta upp många ämnen direkt 

från vattnet genom diffusion och den lilla stor-
leken gör att det räcker med små mängder av 
ett ämne. Många djur kan också screenas paral-
lellt, vilket gör zebrafisken till ett mycket kost-
nadseffektivt alternativ för den här typen av 
tester, säger Johan. 

Att zebrafiskembryon är transparenta inne-
bär att man enkelt kan analysera ämnets påver-
kan på utvecklingen. För mer detaljerade studier 
används ofta transgena fisklinjer där en specifik 
celltyp märkts in med ett fluorescerande protein. 

Studerar embryots utveckling 
med hjälp av genteknik
Hur gör man för att få fram en transgen zebra-
fisk? Det gäller att kunna integrera främmande 
DNA i zebrafiskens genom redan i könscel-
lerna. På så vis överförs nytt DNA tillsammans 
med det gamla till nästa generation. Zebrafisk-
systemet har en stor fördel i att det är lätt att 
visualisera processer – man kan se var olika ge-
ner är aktiva i det växande fiskembryot genom 
att använda markörgener som till exempel GFP 
(green fluorescent protein, se bild nästa sida). 

Fosterutvecklingen är ett viktigt forsknings-
område och bland annat tittar man på vad som 
händer när gener förändras (muteras) och jäm-
för sedan resultatet med andra ryggradsdjur. 
Man försöker på så sätt identifiera gener som 
är inblandade i olika biologiska processer. Även 
fosterskador studeras, till exempel vad som 
händer med utvecklingen när en cell tas bort 
eller flyttas till ett annat ställe. 

Zebrafisken är en viktig modell för att stu-
dera fosterskador hos oss människor, för att ta 
reda på vad som händer när det blir fel och vil-
ka celler som är involverade. 

Tv. Einar Larsson och 
Linda Junfors från 
Slottegymnasiet i 
Ljusdal betraktar de 
stora odlingarna av 
zebrafisk vid SciLifeLab 
i Uppsala under Bio-
resursdagarna hösten 
2012.
 
Th. Embryon av 
zebrafisk kan studeras 
under stereolupp. 
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Skador och läkeprocesser
I sin forskning har Johan Ledin studerat hur ben 
och käkar bildas och försöker förstå processen 
från en ursprunglig cell tills dess att celler bil-
dar brosk och ben. Johan berättar vidare att det 
har visat sig att zebrafisken har en enastående 
förmåga att nybilda vävnader. En zebrafisk kan 
exempelvis regenerera sin hjärtmuskulatur inom 
en vecka efter det att den skadats.

– När vi förstår hur zebrafisk nybildar sin 
hjärtmuskulatur kan vi komma närmare gå-
tan om hur det kan ske i ett mänskligt hjärta. 
Detta skulle i framtiden vara ett alternativ till 
transplantation. Många patienter som drabbats 
av skadad hjärtmuskulatur vid hjärtinfarkt har 
behov av hjärttransplantation. 

Även om fiskens hjärta bara har två kam-
mare jämfört med människans fyra kammare 
så finns det många likheter. Bland annat så tror 
forskare att de tillväxtfaktorer som styr nybild-
ningen av zebrafiskens hjärtan skulle kunna 
användas för att stimulera vilande stamceller i 
människans hjärta. Läkeprocesser hos fisken är 
även av intresse för att förstå hur exempelvis 
människans ryggmärg skulle kunna läka.

– När en människa utsätts för en ryggmärgs-
skada invaderas skadestället av gliaceller. Dessa 
tätar såret för att snabbt skydda hjärnan och 
ryggmärgen. Problemet är att i och med detta 
bildas en ärrvävnad som fungerar som en fysisk 
och kemisk barriär. Nya nervceller som bildas 
hindras från att växa igenom denna barriär och 
in till det skadade området. I zebrafisk fungerar 
det på ett liknande sätt. En stor skillnad är dock 
att gliacellerna som täpper till skadan bildar en 
barriär med en struktur som tillåter nya nerv-
celler att växa igenom barriären och fram till 
det skadade området och på detta vis kan mär-
gen läka, berättar Katarina Garpenstrand, som 
tillsammans med Johan ansvarar för zebrafisk-
anläggningen i Uppsala. 

©Judith Habicher

Övningar i embryonalutveckling
Embryologi ingår i ämnesplanen för biolo-
gi på gymnasiet, kursen Biologi 2. På nätet 
finns många filmer som visar embryonalut-
veckling och som gör att de komplicerade 
processerna blir lättare att förstå för elev-
erna. Intressant är också att se effekterna av 
tidiga störningar i embryonalutvecklingen. 
Genom att studera zebrafiskembryon för-
står man bättre embryonalutvecklingen hos 
andra ryggradsdjur inklusive människan.   

Zebrafish in the Classroom (zfic.org) 
Klicka på Virtual experiments och övningen  Deve-
lopmental Staging Experiment. Övningen förklarar 
embryonalutvecklingen och eleverna kan sedan 
testa att lägga bilder på olika stadier av zebrafiskens 
embryonalutveckling i rätt ordning.  Tips: öppna ett 
worddokument. Kopiera bilder som visas och klistra in 
i worddokumentet och arrangera dem i rätt ordning. 

I övningen Casanova Mutation Experiment ska man 
undersöka hur casanova-mutationen påverkar hjär-
tats slagrytm. Genom att studera ett antal filmer på 
normala och muterade fiskembryon kan man dra en 
slutsats om mutationen påverkar hjärtrytmen eller 
ej. Det kan ta tid att ladda upp vissa av filmerna.

www.embl.de/digitalembryo/fish.html
På webbsidan finns ett stort antal filmer. Ett tips är 
att låta eleverna jämföra movie 2 (normalt embryo) 
och movie 4 (muterat embryo där cellerna inte rör 
sig tillräckligt snabbt). Tyvärr är filmerna inte i exakt 
samma perspektiv, men man kan jämföra hur tydlig 
ryggsträngen är vid olika tidpunkter.

Fish for Science 
www.fishforscience.com/videos
Filmerna på denna sida visar zebrafiskens tidiga 
embryonalutveckling och ger ytterligare information 
om zebrafisken som modellorganism. 

Film och stillbilder på tidig embryonalut-
veckling hos zebrafisk: 
https://medschool.vanderbilt.edu/pattonlab/zebrafish
www.ece.ucsb.edu/~sandeepkbhat/downloads.html 

På	Bioresurs	hemsida	finns	alla	länkar	med	
fler	tips	och	detaljerade	beskrivningar	av	vad	
som	visas	i	olika	filmklipp.

Mer om SciLifeLab i Uppsala
Besök SciLifeLab Uppsalas hemsida, www.scilifelab.
uu.se. Klicka dig vidare genom Technology platforms 
och comparative genetics för att hitta Zebrafish 
Model system. 

Bilden visar huvudet 
underifrån på ett sex  
dagar gammalt zebra-
fiskembryo. Den 
gröna färgen beror 
på självlysande protein 
(green fluorescent 
protein, GFP). GFP-
genen har placerats 
intill en gen som 
kodar för ett protein 
som i sin tur påverkar 
andra geners aktivitet 
(en transkriptionsfak-
tor som kallas Fli1a). 
Den gröna färgen 
avslöjar att genen 
man studerar är aktiv 
i blodkärl och i vissa 
delar av käken.

Foto: Judith Habicher
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Fler exempel på  
modellorganismer 
Escherichia	coli,	en vanlig tarmbakterie som an-
vänds i olika typer av forskning, till exempel för 
att testa motståndskraft mot antibiotika, pröva 
och framställa proteiner från andra organismer 
(till exempel insulin) och studera evolution i 
laboratorieförsök. 1997 publicerades bakte-
riens hela genom. 
Tips: Gör renutstryk på agarplattor och studera 
tålighet hos E.	coli mot olika kryddor (se ”Grund-
läggande mikrobiologi” i Bi-lagan nr 1 2012)

Saccharomyces	cerevisiae,	en encellig jästsvamp 
som är ett enkelt eukaryot modellsystem. Arvs-
massan innehåller inte lika stora mångder ”non-
coding” DNA som andra eukaryoter. Kan stu-
deras både i haploid och diploid fas. 1996 blev 
hela jästgenomet officiellt. 
Tips: Undersök hur jäst påverkas av olika tem-
peraturer (se artikeln ”Hur mår jästen” i Bi-la-
gan nr 1 2010).

Arabidopsis	thaliana	(backtrav) passar som mo-
dellsystem på grund av sitt lilla genom, som pu-
blicerades 2000. Nu vet man mycket om funk-
tionen av de 27 000 generna och om betydelsen 
av olika proteiner under växtens utveckling. 
Tips: Sök på ”plants in motion” så hittar du en 
sida där det finns filmer som visar hur yngre 
och äldre plantor av backtrav (och andra väx-
ter) gror och rör sig. Fler tips på nätresurser: 
www.arabidopsis.org/portals/education

Caenorhabditis	 elegans	 – kort och gott C.	 ele-
gans	är en nematod (rundmask) vars genom va-
rit känt sedan 1997.  
Tips: Se artikeln ”Kolla på minimaskar” i Bi-
lagan nr 1 2012.

Drosophila	melanogaster	(bananfluga) är ett av 
de klassiska djuren inom genetisk forskning. 
Hela genomet publicerades 2000.
Tips: Se artikeln ”Litet djur med stort 
arv – bananflugan under luppen” i Bi-la-
gan nr 1 2006. Ett rikt bildarkiv finns på: 
flybase.org (klicka på ImageBrowse).

Bilderna till höger visar (uppifrån och ned):
E. coli: elektronmikroskopbild av Rocky Mountain Labora-
tories, NIAID, NIH (Wikimedia commons), 

Saccharomyces cerevisiae (jästsvamp): kontrastmikroskop-
bild (DIC) av Masur (Wikimedia commons), 

Arabidopsis thaliana (backtrav): foto av Jan De Laet, fotot 
är tidigare publicerat av PlantSystematics.org.

Caenorhabditis elegans (nematod): foto av Zeynep F.  
Altun (Wikimedia commons)

Drosophila melanogaster (bananfluga, hanne): foto av 
André Karwath (Wikimedia commons).
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas 
arbetsmiljö har ändrats (AFS 2012:3). Till före-
skrifterna har en vägledning tagits fram. Dess-
utom kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 
toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) 
att ändras inom kort. Föreskrifterna och väg-
ledningen kan laddas ned eller beställas från Ar-
betsmiljöverkets webbplats www.av.se. De nya 
föreskrifterna rör bland annat blodlaborationer.

I Arbetsmiljöverkets vägledning för tolk-
ning av de nya föreskrifterna om minderårigas 
arbetsmiljö (AFS 2012:3) står det att även om 
det inte finns ett absolut förbud mot att labo-
rera med blod i skolan kan det vara olämpligt 
om det inte rör sig om en yrkesutbildning.

Orsaken till Arbetsmiljöverkets ställnings-
tagande är att det är vanligare nu än tidigare 
att elever är bärare av blodburna virus som 
hiv, hepatit B- eller C-virus som ger allvarliga 
sjukdomar och klassificeras i riskklass 3 enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiolo-
giska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, 
överkänslighet (AFS 2005:1). Numera finns 
det möjlighet att i viss mån behandla bärare av 
dessa virus så att de inte längre är smittsamma. 
Värre är att det kan finnas elever som är smitt-
bärare utan att veta om det. Även om eleverna 
laborerar med sitt eget blod kan det finnas en 
liten risk att smitta kamraterna. Vi har fått in 
rapporter om att det förekommit situationer 
där elever lekt med blod och stickverktyg. I det 
här sammanhanget är det också viktigt att på-
peka att det både i Arbetsmiljöverkets tidiga-
re föreskrifter och i nuvarande föreskrifter om 
minderårigas arbetsmiljö finns förbud mot att 
låta minderåriga utföra arbeten som kan med-
föra risk för kontakt med smittämnen som till-
hör riskklass 3 eller 4 enligt AFS 2005:1.  

Enligt smittskyddslagen är den som har en 
allmänfarlig sjukdom (till exempel hepatit B, 
C och D liksom hiv) skyldig att informera om 
sin smitta i situationer när beaktansvärd risk för 
smitta föreligger. Att laborera med blod kan be-
dömas vara en sådan situation. Blodlaborationer 
i skolan kan därför vara integritetskränkande för 
elever som bär på en blodsmitta. Därför måste 
det också vara frivilligt att delta i laborationer 
där man använder elevernas eget blod. 

Regler och råd om blodburen smitta finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiolo-

giska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, 
överkänslighet AFS 2005:1, som den 1 maj 2013 
kommer att ändras genom Arbetsmiljöverkets 
ändringsföreskrifter AFS 2012:7. Ändringarna av 
föreskrifterna, som även i fortsättningen kommer 
att behålla beteckningen AFS 2005:1 innebär bl.a.
• Vassa föremål som är avsedda att användas 

på människor eller djur vid blodprovtag-
ning ska ha en integrerad säkerhetsfunktion 
som ska sitta ihop med det vassa föremålet 
på ett sådant sätt att användaren inte ris-
kerar att komma i kontakt med den vassa 
delen efter användning. Verktyget ska inak-
tiveras direkt efter användningen. Regeln 
medför att sådana verktyg måste användas 
vid blodlaborationer i skolan.

• Det vassa föremålet ska läggas i en särskild 
avfallsbehållare direkt efter användning. 
Behållaren ska vara säker mot genombrott 
av vassa föremål och märkt med orden stick-
ande/skärande avfall. Urtvättade mjölkkar-
tonger och liknande förpackningar är inte 
säkra mot genombrott av vassa föremål.

• Tydligare krav på utbildning för dem som 
kan utsättas för mikrobiologiska arbetsmil-
jörisker i sitt arbete.

• Förtydligande av att god hygienisk arbets-
miljöpraxis ska tillämpas i verksamheter 
där man kan komma i kontakt med blod 
och andra kroppsvätskor från människor. 

Myndiga elever omfattas inte av föreskrifterna 
om minderårigas arbetsmiljö men däremot lik-
som omyndiga elever av reglerna i föreskrifter-
na AFS 2005:1.  

Som svar på frågan om när det kan vara befo-
gat att använda sig av blodlaborationer i under-
visningen kan ställningstagandet av Nationellt 
resurscentrum för biologi och bioteknik i Bi-
lagan nr 1-2006 ses som en god vägledning: ”Vi 
anser också att eleverna ska ha uppnått gym-
nasienivå och att laborationerna endast ska ge-
nomföras inom ramen för biologiskt eller medi-
cinskt inriktade kurser. Laborationer med blod 
ska endast genomföras under sådana förhål-
landen att kompetent lärare ansvarar och har 
god kontroll över klassrumssituationen. Arbete 
med blod kräver lämplig utrustning och under-
visningslokal anpassad för laborativt arbete”.

Thorleif Joelson och Jenny Persson Blom, Handläg-
gare av mikrobiologiska frågor på Arbetsmiljöverket 

Blodlaborationer i skolan
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Under århundraden fick bönderna inte röra eken 
som var kungens träd. När reglerna lättade 1830 
höggs ekarna bort. Därför är gamla ekar bredvid 
vägen när man färdas i landskapet ett tecken på 
att man kommit in på ett frälsegods.

Eken har fler arter knutna till sig än något an-
nat svenskt träd. Ett fyrtiotal sällsynta skalbaggar 
är helt beroende av ek. Den här mångfalden för-
söker vi ge ett ansikte i filmen EKEN	–	in	i	döden	
levande som kommer visas i SVT2 till hösten. 
Den skildrar hyreshuset eken, från grävlingen i  
källaren till alla häckande fåglar där ovanför.

Eken – in i 
döden levande

En film av Hans Berggren, Henrik 
Ekman och Ulf Jonasson

Filmen berättar om de sällsynta skalbaggar-
na – läderbaggen i mulmen, stora ekbocken i 
veden och ekoxen i rötterna. Om frossandet när  
fåglar och faktiskt också ekorrar kalasar på ek-
vecklarens larver som vart fjärde år kaläter ekar-
na. Och om festen när eken om hösten bjuder 
samma ekorrar och många, många andra på 
ekollon. Inte minst ekens bundsförvant nötskri-
kan som sköter om spridningen av ollon så att 
nya ekar kan växa upp.

Henrik	Ekman

Nötskrika med 
ekollon i näbben. 
Foto:  
Henrik Ekman/N
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Den gröna cellon

Inger Källander
Anna Helldorff
Pärspektiv förlag, 
2012, 32 s
ISBN: 
9789198016611

En barnbok med 
fängslande och färgspra-
kande illustrationer.
Gillades av barnen i åk 2 på Malmaskolan i 
Uppsala som fick lyssna till berättelsen om 
hur fotosyntesen går till och vad som hän-
der i de gröna cellerna när växtens klorofyll 
tar emot solljusets energi. Det här är den 
första barnboken i serien Osynliga Mirakel 
som berättar om naturens viktiga ekosys-
temtjänster. Författaren Inger Källander har 
en bakgrund som lärare och illustrationerna 
är målade av Anna Helldorff som tidigare 
varit förskollärare.

Asp – darrar min asp,  
myllrar min värld
Bengt Enström 
Martin Holmer
Centrum för 
biologisk mångfald, 
2012, 106 s
ISBN: 
9789189232822

Aspen som är ett av 
våra vanliga trädslag syns 
kanske tydligast på hösten då bladens klara 
färger lyser upp i landskapet. Den här bo-
ken synliggör hur aspar samspelar med fjä-
rilar, fåglar, lavar, mossor, skalbaggar och ste-
klar. Under utvecklingen från ung planta till 
gammalt träd är det en imponerande mängd 
olika arter som  är knutna till aspen. Särskilt 
äldre aspar bidrar till en rik biologisk mång-
fald. Aspen är inte jämnt utbredd i landska-
pet. I boken beskrivs vad som gynnar aspen 
och vad som hotar den.
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Avsändare:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Box 592, 751 24 Uppsala

Det är vi som jobbar på 

Nationellt resurscentrum  
för biologi och bioteknik:

Ammie Berglund
Kursutveckling, redaktör för  
Bi-lagan, annonsansvarig.
ammie.berglund@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Kerstin Westberg
Inriktning gymnasium och  
grundskola 7-9.   
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se 
018-471 50 65

Britt-Marie Lidesten
Föreståndare
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se
018-471 50 66

Lena Ekbom
Webbprojekt för förskola och F-6.   
lena.ekbom@bioresurs.uu.se  
018-471 50 65

NO-biennaler för lärare F-9
Välkommen till NO-
biennaler i Växjö 9-10 
april, Umeå 25-26 sep-
tember eller Karlstad 
7-8 oktober. Lyssna på 
föreläsningar, prova nya 
experiment, besök ut-
ställningar och diskutera 
med kollegor. Programmet handlar bland an-
nat om bedömning, människokroppen, miljö 
och IKT. Program och anmälan: www.nobien-
nal.se (Eventuellt ej längre möjligt att anmäla 
sig till Växjö när tidningen har kommit ut.) 

Bioresursdagar 2013
Den 26 november för 7-9-lärare (tema fort-
plantning) och 18-19 november för gy-lärare 
(tema genteknik-systematik). 

Se kalendariet
på www.bioresurs.uu.se för eventuellt fler 
kurser till hösten från Bioresurs. 

Utmaningen 2013 – 
Fåglarnas liv
För dig som arbetar i förskola eller F-6 
tipsar vi om årets utmaning som handlar 
om fåglar. På Bioresurs hemsida, www. 
bioresurs.uu.se, länken Utmaningen 2013, 
finns anmälningsformulär och många 
tips om hur man kan arbeta med fåglar 
i skolan. Anmälan är öppen till och med 
1 september och rapportering görs senast 
1 november.

Nationellt lektorsmöte 
inom de naturvetenskapliga 
ämnena 9-10 september
Den nationella konferensen är öppen för 
lektorer och lärare med lektorskompetens  
inom biologi, kemi och fysik i gymnasie-
skolan och grundskolans senare år. 

Skolverket står för konferensavgift, resa 
och logi. Mer information och intresse-
anmälan: www.lektornv.se

Bioresurs startade sin verksamhet 2002 
på uppdrag av Utbildningsdepartemen-
tet och i samarbete mellan Uppsala uni-
versitet och SLU. Den 5 december 2012 
firades därför 10-årsjubileum med en dag 
för inbjudna gäster. De som trotsade snö-
stormen och ett besvärligt trafikläge fick 
vara med om ett innehållsrikt program 
med medverkanden från Skolverket och 
Uppsala universitet. Bland annat bjöd Per 
Ahlberg på en spännande föreläsning om 
människans historia. Till vänster visar han 
de uppmärksammade fynden av tänder 
från Pekingmänniskan, som finns på Pale-
ontologiska museet i Uppsala. På museet 
bjöds även på skön sång på vetenskapligt 
tema av Uppsala Vokalensemble.

Bioresurs 10-årsjubileum


