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Kompetensutveckling för alla?
Vad anser lärare om sina möjligheter till relevant kompetensutveckling? I en rapport från Luleå tekniska universitet
2018 redovisas en enkät där gymnasielärare har besvarat
frågor kring bland annat hur de upplever villkoren för kompetensutveckling, se referens nedan.
Mycket positivt är att totalt 81 procent svarar att påståendet ”Jag utvecklas kontinuerligt i mitt dagliga arbete som
lärare” stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. På
frågan ”Kompetensutvecklingen som min arbetsgivare erbjuder täcker mina behov” svarar däremot 71 procent att det inte
alls stämmer eller att det inte stämmer särskilt bra. Svaren på
ytterligare frågor indikerar att lärarna i mycket stor utsträckning använder sin fritid för kompetensutveckling och hela 90
procent anger att de tar ansvar för sin egen kompetensutveckling i mycket hög grad eller i ganska hög grad. En klar majoritet
svarar att det dagliga arbetet inte är organiserat så att lärare har
möjlighet att lära av varandra, men att man som lärare utvecklas genom att samarbeta med lärarkollegor. På frågan ”I vilken
grad utvecklas du av kurer och konferenser?” svarar 55 procent
i mycket hög grad eller i ganska hög grad. Tyvärr saknas frågor
om ämnesinriktad fortbildning och det framgår inte vilken typ
av kurser och konferenser som avses. Enkäten är inte heller
specificerad beträffande gymnasielärares ämnesinriktning.
Rapporten är intressant läsning, inte minst för oss på
Bioresurs eftersom vårt uppdrag är att på olika sätt ge stöd
och inspiration till verksamma NO- och biologilärare. Vi erbjuder möjlighet till egen kompetensutveckling i form av
artiklar i Bi-lagan och material på vår webbsida, samt i mindre omfattning kurser och konferenser. Under våra kursdagar märker vi att lärare uppskattar mycket att möta kollegor
från olika delar av landet och utbyta erfarenheter. Behovet
är också stort att få ta del av det senaste inom ämnesutvecklingen. Vi anser därför att det inte räcker med att skolor
erbjuder internt kollegialt lärande, det är också viktigt att
lärare får ta del av impulser utifrån. Och att självklart alla
lärare, oavsett var i landet, i vilken skolform de arbetar och
vilken arbetsgivare de har, ska ha lika möjligheter till en relevant och forskningsanknuten ämnesfortbildning.
Vad skulle du som lärare i NO/biologi önska att Bioresurs
erbjuder av kompetensutveckling? Hur kan vi utveckla Bilagan och vår webbsida för att svara mot dina behov? Vilka
kurser och konferenser skulle du önska att vi ordnar? Dina
synpunkter är viktiga för oss, så gå in på vår webbsida och
besvara enkäten om vår verksamhet.
Referens till den ovannämnda rapporten:
Parding, K. m.fl. (2018) Lärares arbetsvillkor i kontexten av marknadisering, privatisering, val och
konkurrens – beskrivande enkätdata. Luleå tekniska universitet. Institutionen för ekonomi,
teknik och samhälle. Arbetsvetenskap. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1169003/FULLTEXT01.pdf

Utmaningen
från Bioresurs avslutas
Text: Britt-Marie Lidesten
En dag för mer än tio år sedan kom ett brev
till Bioresurs från klass 4B på Hagaskolan i Haninge: ”Hej! Det växer en massa maffiga träd på
vår skolgård, det är nästan så att två barn inte når
varandras händer när de famnar runt stammen.
Vi skulle vilja ta reda på var i Sverige den tjockaste
trädstammen växer. Det skulle barnen på skolorna
runt om i landet kunna hjälpa oss med.”
Det var så här vi fick inspiration till Utmaningarna från Bioresurs och under många år har vi årligen presenterat olika teman avsedda för förskola
och grundskola F–6. Många förskolor och skolor
har deltagit i utmaningarna, skickat in berättelser, dikter, teckningar och fotografier, och det har
alltid varit lika spännande att se hur lärare och
elever omsatt utmaningarna i undervisnings
idéer! Stort tack till alla som deltagit!
Vi avslutar nu satsningen på Utmaningen,
men allt stödmaterial från Bioresurs och många
redovisningar från lärare och elever finns på vår
hemsida, se Resurser, Tema år F–6. Det är ett
användbart material som stödjer ett undersökande och tematiskt arbete i förskola och skola.

2018: Biologiska rytmer
En organisms livscykel är exempel på en biologisk rytm. Alla organismer har också en dygnsrytm och dessutom har många en årstidsrytm.
Detta är tre exempel på biologiska rytmer som
passar att arbeta med i grundskola och förskola.

2017: Möjligheter med maskrosor!

2014: Fortplantning
Utmaningen handlade om att arbeta med fortplantning hos djur och växter. Några exempel
på praktiska uppgifter är att odla växter, lyssna
på fågelsången på våren, sätta upp fågelholkar i
närheten av skolan och studera sociala insekter
som humlor och bin.

2013: Fåglarnas liv
Vilka fåglar finns i närmiljön? Hur ser de ut, hur
låter de, vad gillar de att äta och hur bor de? Hur
uppför sig fåglarna vid fågelbordet? Varför flyttar vissa fåglar medan andra stannar kvar? Vilka
flyttar längst och hur hittar de rätt? Det är exempel på frågor som utmaningen handlade om.

2012: Följ trädens årscykel
Följ årscykeln hos ett träd och ta reda på:
Hur ser olika trädarter ut? I vilka miljöer finns de
olika arterna? Hur högt, tjockt och hur gammalt
är ett visst träd? Undersök vilka arter som lever
i anslutning till trädet. Sätt upp fågelholkar och
studera fåglarna som flyttar in.

2011: Biologisk mångfald

Utmaningen var att hitta och fotografera den
längsta maskrosstjälken.

Utmaningen handlar om att upptäcka och förbättra den biologiska mångfalden av växter, insekter och fåglar runt skolan eller förskolan.

2016: Sortera och gruppera

2010: Småkryp i vatten

Undersök olika växter och djur. Hur kan man
sortera och gruppera efter olika kriterier? Titta
också på hur forskare har grupperat växter och
djur i floror och andra fälthandböcker.

Upptäck och berätta om djuren som finns i
vattnet, hur de ser ut, hur de lever och vilka
komponenter som ingår i ekosystemet.

2015: Ekosystemtjänster
Pollineringen av växter, den naturliga reningen
av vatten, naturens produktion av livsmedel och
råvaror och inte minst naturupplevelser är exempel på ekosystemtjänster. Det handlar om
nyttan vi människor har av naturen – ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad!

Foto: Elever på Hagaskolan i Haninge illustrerar
Utmaningen 2007 ”Var
finns det största trädet?”.

2008–2009: Vanliga växter
Vilka är de vanligaste växterna i närheten av skolan eller förskolan? Hur kan man känna igen dem?
Hur ser de ut vid olika tider under året? Hur ser
knopparna, blommorna och frukterna ut?

2007: Var finns det största trädet?
Detta var den första utmaningen. Se ovan.
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Foto: Sara Beckman,
naturvägledare vid Biotopia
i Uppsala

Ekologi och miljö
för nyanlända elever
Text: Britt-Marie Lidesten

Hur får nyanlända elever en positiv upplevelse av den svenska naturen? Hur
skapar vi möjlighet för eleverna att upptäcka ekologiska sammanhang, förstå
miljöfrågor och ta del av det kulturarv som kunskapen om arter utgör?
Det var frågor som vi arbetade med under den
kursdag som Bioresurs och Kemilärarnas resurscentrum ordnade våren 2018, för lärare som
undervisar nyanlända elever i biologi. Syftet var
att tillsammans utveckla undervisningsmaterial
som främst är användbart på högstadiet och
gymnasiet.
Ekologi, miljöfrågor och kunskap om arter
är centrala delar av biologiämnet i grundskola
och gymnasium. Elever som gått i svensk förskola och skola har i allmänhet ett försprång
inom dessa områden i förhållande till elever
som kommer från länder där naturen är helt annorlunda och som kanske inte har någon erfarenhet av att vistas i naturmiljöer. En del av de
nyanlända eleverna kan känna en stor osäkerhet
och rädsla inför att vara ute i naturen. Vilka kläder passar att använda? Finns det farliga djur?
Vågar man verkligen vara ensam – tänk om något händer? Någon lärare beskrev hur en elevgrupp inte ville att gå ut med motiveringen att
de var rädda för fästingar.

Visst kan det uppstå problem av olika slag, men
vi vill med det här undervisningsmaterialet inspirera lärare och förmedla till elever att det är
så mycket positivt som överväger med att vara
ute och uppleva och upptäcka naturen.
Vid undervisning av nyanlända elever gäller det att avsätta gott om tid för att beskriva
syftet med exkursionen, vilken miljö som ska
besökas, vilken klädsel som är lämplig och hur
mätinstrument och övrig utrustning fungerar,
samt förbereda eleverna genom att gå igenom den faktabakgrund som är relevant. Och
att under de första utflykterna ha en måttlig
ambitionsnivådär lättsamma övningar och inte
minst fikapaus ingår. Syftet är att eleverna ska
känna sig bekväma med att vara ute i naturen.
I artikeln ”Naturen i Sverige”, sidorna 6–7,
berättar Sara Beckman, naturvägledare vid
Biotopia i Uppsala, om en aktivitet anpassad
för språkintroduktionsklasser. Deltagarna får
lära sig om svensk natur och allemansrätt, för
att sedan gemensamt besöka en skog.
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Material på Bioresurs webb
På Bioresurs webbsida, under Resurser och Organismvärlden med ekologi finns ett tematiskt
undervisningsmaterial med fokus på ekologioch miljöundervisning för nyanlända elever.
Materialet utgörs av undervisningssekvenser inom fyra områden enligt nedan, där arbete med det naturvetenskapliga språket i
kombination med ämnesinne
hållet är centralt.
Undervisningsmaterialet är framtaget i samverkan mellan lärare, medverkande föreläsare och
de nationella resurscentrumen i biologi och kemi
under en kursdag våren 2018.
Varje område är i sin tur indelat i fyra delar
med följande innehåll:
• Introduktion till ämnesområdet
• Centrala områden, ord och begrepp
• Elevaktiviteter
• Återkoppling och bedömning
På flera ställen finns användbara mallar som
stödjer eleverna i deras arbete med att utforma
egna rapporter och argumenterande texter.

1. Arter och organismgrupper
Kunskap om organismer är centralt för att förstå
ekologiska samband och betydelsen av att bevara
den biologiska mångfalden, samt hur förändringar i miljön påverkar organismerna. Här handlar
det om att lära sig känna igen organismer för att
kunna tillämpa kunskaperna inom ekologi och i
samband med miljödiskussioner. Men också om
att lära sig mer om mångfalden av arter för att på
så sätt få ett ökat intresse för att uppleva naturen.
Två exempel på undervisningsidéer:
• Låt eleverna berätta gruppvis med utgångspunkt i naturtyper från sina hemländer. Skolverkets material för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i biologi kan användas,
se delen som består av bilder på naturtyper
i olika länder.
• Eleverna får i uppgift att göra en fotoflora
med vanliga arter i närmiljön eller att dokumentera naturtyper och miljöpåverkan. Foto
dokumentationen kommer också väl till pass
om eleverna ska skriva en argumenterande
text kring exempelvis de globala och nationella målen som rör biologisk mångfald.

2–3. Ekologi, Uteaktiviteter
Ekologi handlar om att känna igen organismer
och undersöka hur de interagerar med varandra,
beskriva miljöfaktorer och deras inverkan på organismvärlden och att bli medveten om hur människan påverkar ekosystemen. Det är ett centralt

och omfattande område i svensk biologiundervisning, som inte alltid prioriteras i andra länder
vilket medför att nyanlända elever kan ha bristfälliga förkunskaper.
Uteaktiviteter och exkursioner ger kännedom om de lokala ekosystemen. Här ges exempel på övningar och undersökningar anpassade
till nyanlända elevers förutsättningar. Några undervisningsidéer som beskrivs är:

Foto: Sara Beckman,
naturvägledare vid Biotopia
i Uppsala

• Växtbingo – ett lekfullt sätt att lära sig arter.
• Leta tecken i naturen som visar på årstid. Fotografera eller använd en krysslista för att dokumentera fynden. På våren kan det exempelvis
handla om iakttagelser av de första vårväxterna, fjärilar som har övervintrat och träd som
börjar blomma och knoppar som spricker ut.
• Studera beteendet hos olika fåglar och insekter. Bygg ett insektshotell.

4. Vattenkemi
Vattenfrågor har både kemiska och biologiska
aspekter och i många fall samverkar dessa. Den
här delen har i första hand en kemisk inriktning
och handlar om vattenmiljöer, centrala begrepp
och praktiska tillämpningar.
Fokus är begreppet syra-bas med koppling till
försurning. Tidigare har mest försurning av mark
och sötvatten uppmärksammats, men under senare tid lyfts försurningen av havsvatten beroende på ökad koldioxidhalt som ett allt allvarligare
problem. Många små laborationer föreslås på temat syra-bas och försurning, som exempelvis:
• mäta pH i naturliga vatten
• visa hur koldioxid i utandningsluft inverkar
på pH-värdet
• studera hur syror påverkar mineraler och
bergarter.
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Kanotpaddling på
Fyrisån i Uppsala

”Naturen i Sverige”

– en aktivitet för språkintroduktionsklasser
På Biotopia, ett biologiskt museum i Uppsala, har man skapat en aktivitet an
passad för språkintroduktionsklasser, ”Naturen i Sverige”. Först får deltagarna
lära sig om svensk natur och allemansrätt på museet och någon vecka senare
väntar ett besök i skogen. Sara Beckman, naturvägledare vid Biotopia, är en
av initiativtagarna.
Text och foto: Sara Beckman, naturvägledare vid Biotopia i Uppsala
E-post: sara@biotopia.nu

Sara, vet du, det tog så lång tid
för det där trädet att växa sig
stort och nu brinner veden upp
på bara en liten stund.

”

Ali Safary

Det är en februaridag i skogen. Snön ligger djup
och Ali Safary och jag är ansvariga för elden. Ali
kom från Afghanistan till Sverige för ungefär
tre år sedan. Varje dag studerar han för att lära

sig svenska och förstå samhället. Det är ingen
unik situation, många lever under liknande förhållanden runtom i Sverige idag.
Det var medias uppmärksammande av
svårigheterna för nyanlända att etablera sig i
Sverige, som gjorde att vi började fundera på
om man skulle kunna använda naturen för att
underlätta integrationen. Vi tänkte att konkreta
upplevelser av natur och friluftsliv skulle kunna sudda ut kulturella och språkliga barriärer,
samtidigt som man förmedlar kunskap om natur och möts i upplevelser.

6
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2019 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Därför skapade vi aktiviteten ”Naturen i Sverige”, som består av två steg. Först använder vi
utställningen på Biotopia för att berätta om
svensk natur och allemansrätt och någon vecka
senare går vi ut i skogen tillsammans. För ungdomar som vill lära sig mer, anordnar vi regelbundet fritidsaktiviteter på temat natur och
friluftsliv i vår Äventyrsgrupp, som riktar sig till
15–25-åringar som är nya i Sverige.
När vi möter grupper är vår målsättning att
deltagarna ska få med sig något mer än ”bara”
ett paket med svenska ”biologiord”. Vi vill inspirera, engagera och väcka nyfikenhet för naturen. I mötet med människor från olika delar av
världen kommer det ofta upp tankar och berättelser om upplevelser av natur från hemlandet.
Vi har lärt oss olika djur på flera språk – något
som ofta lockar till skratt, men som även skapar
ett förtroende för oss som naturvägledare – att
vi visar ett intresse för deras bakgrund.
När vi möts i skogen, blir det ett sätt att
både repetera och upptäcka nytt. Vi sätter in
olika fenomen i sina sammanhang. På det sättet får deltagarna höra nya svenska ”biologiord”, samtidigt som det öppnar för samtal om
ekologiska samband. Tillsammans upplever vi
skogen med alla sinnen – vi känner på mossan,
den är mjuk som en mössa. Barren är som nålar – och det finns både korta och långa. Går
det verkligen att hitta svampar på vintern? Ja!
Det finns svampar som växer på träd. Ofta finns
det många svampar på döda träd. Varför lämnar
man kvar döda träd i skogen? Det ena leder till
det andra och vi för ofta spännande samtal om
naturen i Sverige, jämfört med den i deltagarnas hemländer.
Skogen fungerar även som en avslappnande
miljö, där vi kan känna lugn och välmående.
Vi kan bara vara tillsammans, på en plats där
det inte spelar så stor roll att vi inte har ett gemensamt språk, vi möts på en jämlik nivå, trots
språkliga och kulturella barriärer.
När Ali och jag satt vid elden en februaridag och han reflekterade över hur snabbt veden
brann i jämförelse med hur lång tid det tagit
för trädet att växa, fick det mig att tänka på vad
som händer med kunskap när man upplever
den tillsammans. Han hade läst om fotosyntesen i skolan – och kopplade ihop det han lärt sig
med vår eld. Det samtalet om kolets kretslopp
tar jag med mig som ett exempel på hur viktigt det är att se saker i sitt rätta sammanhang
för att i grunden förstå dem. Om det så gäller
Sverige i stort, hur man paddlar kanot eller vanliga växter och djur i den svenska naturen.
Övre bilden: Biotopia leder svampguidning för SFI-elever.
Nedre bilden: Ali Safary, som omnämns i texten, hugger ved.
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Foto: Aurore
Gardès-Cherif

Att leva tillsammans
Text: Britt-Marie Lidesten

Människor möts, har olika erfarenheter bakom sig och olika förväntningar på var
andra. Till skolan kommer elever från många länder och kulturer. Hur möter vi
dem? Självklart varmt och välkomnande och med utgångspunkt i de grundläggan
de förutsättningarna som rör demokratiska värderingar, i jämlikhet mellan könen
och i vårt skolsystems uppgift att ge lika förutsättningar för alla elever att utvecklas.
Hösten 2018 ordnade Bioresurs en kurs kring sex
och samlevnad med målgruppen biologilärare på
grundskola och gymnasium, speciellt lärare som
undervisar nyanlända elever. Gemensamt diskuterades hur man kan skapa en inkluderande miljö
för att bland annat prata om könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, kärlek, hormoner och
smittspridning. Kursdagen innehöll föreläsningar
och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial. Detta finns samlat på vår
webbsida, se Resurser, Kropp och hälsa.
På följande sidor berättar Aurore GardèsCherif, lärare i NO, Bi och Ma på språkintro
duktionsprogrammet i Umeå om en temavecka
kring sex och relationer. Evana López, extern
samordnare vid Kärleksakuten i Uppsala, berättar om besök hos gymnasieklasser för att samtala
om sex och samlevnad. Auli Arvola Orlander
och Sara Planting-Bergloo, båda forskare vid
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, reflekterar över klassrumssituationer.

Undervisningssekvenser

Uppgiften för deltagarna under Bioresurs kursdag var att gruppvis diskutera kring utformningen av undervisningssekvenser och fundera
över vilka aspekter som behöver vara med.
Undervisningen i sex och samlevnad, liksom
all undervisning för nyanlända, handlar också
om att utveckla ett språk. Det gäller att förstå vilka ord som är accepterade att använda i
mer formella sammanhang som exempelvis läkarbesök och vilka som är mer vardagliga och
slangbetonade. Eleverna ska kunna sätta ord på
sin kropp och hur de uppfattar sig själva.

Kärlek och hormoner
De kroppsliga aspekterna ingår självklart i
biologi
undervisningen, som exempelvis könshormoners betydelse, men det är även viktigt att
prata om beteenden och här inverkar hormonerna. Frågor som kan bli aktuella att samtala om är
exempelvis: Hur visar killar och tjejer intresse?
Hur blir man ihop? Hur är det i andra kulturer?

Genus, sexuell läggning, normer
Genusperspektiv innebär i skolsammanhang att
vidga perspektivet till att omfatta frågor som rör
biologi, samhällsvetenskap, historiskt perspektiv och religiösa föreställningar. Att lyfta frågor
kring genus, sexuell läggning och normer handlar om att reflektera över den egna identiteten.

Smittspridning
Hur undviker man könssjukdomar som gonorré, klamydia och hiv/aids? Vilka är symtomen?
Hur behandlas sjukdomarna? Frågorna kring
sexuellt överförbara sjukdomar handlar också
om smittspridning, smittspårning och bestämmelserna i smittskyddslagen.

Bioresurs webb
Bioresurs har tidigare gjort ett projekt i samverkan med Skolverket för lärare som undervisar på
särskild utbildning för vuxna, som bland annat
inkluderar delen Livsstil, hälsa och kroppen. Materialet är i stor utsträckning relevant även för andra
elevgrupper. Se loggan VuxNwebben på startsidan. Se även Sex- och samlevnadsundervisning för
nyanlända under Resurser, Kropp och hälsa.
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Kärleksveckan
på Midgårdsskolan

På Midgårdsskolan i Umeå arbetade
alla lärare som undervisar på Språk
introduktionsprogrammet ämnesöver
gripande för att anordna en tema
vecka i början av vårterminen kring
sex och relationer, Kärleksveckan.
Text och foto: Aurore Gardès-Cherif, lärare i NO,
biologi och matematik vid Midgårdskolan i Umeå
E-post: aurore.gardes.cherif@umea.se
Hur visar man intresse för den andra i Sverige?
Vad är en perfekt kärleksrelation? Syns det om
man har haft sex? Att svara på sådana frågor kan
leda till spännande diskussioner i klassrummet:
relationer och sex handlar om kultur, normer
och om personliga värderingar. Om eleverna är
nyanlända, krockar ofta deras föreställningar med
den sekulära liberala svenska synen på kärlek och
sex, vilket kan leda till en obekväm tystnad i klassrummet eller tvärtom (mycket) livliga diskussioner. Det handlar inte bara om att undervisa om
det kroppsliga eller att förklara de lagar som styr
relationerna i Sverige, utan också om att ta hänsyn till och att utmana elevernas föreställningar,
med respekt för deras värderingar och kulturer.
Kärleksveckan på Midgårdsskolan inleddes
med en teaterföreställning av Ögonblicksteatern,
Killarna, om vänskap, kön och sexualitet med ett
normkreativt förhållningssätt. I början av veckan
fick eleverna också, som en ”isbrytande” uppgift,
anonymt skriva ner alla ord de förknippar med
ordet sex på en hemsida, där enskilda ord blir
större ju fler som valt just det ordet (se till exempel answergarden.ch). Orden visades upp för
hela gruppen och vi kunde snabbt fånga elevernas föreställningar och prata om att sex inte bara
handlar om att tillfredsställa ett biologiskt behov,
utan också om starka känslor.
I ett biologipass fick eleverna lära sig vilka
ord som används för att prata om sex och i vilket
sammanhang de ska användas genom att, i små
grupper, para ihop ord med bilder (se www.rfsu.
se/globalassets/pdf/lektionsunderlag2015web.
pdf ). Genom att använda ett språkutvecklande
arbetssätt avdramatiserade vi bilderna och utmanade känsliga och felaktiga representationer, som
mödomshinna. De fick även placera olika ord på

könsorganens delar på 3D-modeller. Eleverna
studerade också hur hormonerna styr pubertet,
menscykel och graviditet genom att titta på olika
bildspel (se bland annat materialet på youmo.se)
och svara på frågor.
Under hela veckan använde lärarna sig av olika
pedagogiska redskap för att skapa en avdramatiserad, trygg och aktiv stämning i klassrummet, bland
annat Kahoot (en webbtjänst för att skapa egna
frågesporter, se bilden ovan), fyrahörnsövningar,
filmer, diskussionsfrågor och case- och bildanalys.
Eleverna diskuterade till exempel etiska och
moraliska livsfrågor kring kärlek och relationer i ett multireligiöst perspektiv. Tillsammans
med skolsköterskan och skolkuratorn samtalade eleverna om sexuell hälsa, preventivmedel, lust, samtycke och om hur kroppsspråket
kan säga ”ja” eller ”nej”. Ett studiebesök till
Ungdomsmottagningen hade även bokats in.
Eleverna analyserade olika ”case” för att bekanta sig med Sveriges lagar och med allas rättigheter och skyldigheter när det gäller relationer, bland annat om hur man kan få hjälp när
man känner sig kontrollerad av familj och vänner. Eleverna reflekterade kring hur könsnormer gestaltas i olika reklambilder. De fotade sig
själva efter en traditionell syn på könen (kvinnligt eller manligt) och utmanade sedan den synen genom att skapa en neutral bild.
Eftersom vi anser att relationer är en självklar del av integrationsarbetet som Språk
introduktionsprogrammet strävar mot, bjöd vi
in de elever som studerar på nationella program att delta i våra elevers reflektioner, genom
språkcaféer. Veckan avslutades med olika framställningar i form av musik, dans och mingel i
skolans kafeteria.

Vi hoppas
att Kärleks
veckan blev
ett minnes
värt och be
tydelsefullt
inslag i våra
elevers nya
liv i Sverige.

”

Aurore
Gardès-Cherif
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Kärleksakuten rycker ut
Bioresurs ställde några frågor till Evana López, extern samordnare vid Kärleks
akuten i Uppsala, som besöker skolklasser och pratar om sex och samlevnad.
Hur ser en vanlig lektion ut?
– Våra lektioner brukar variera mellan lek, diskussion och föreläsning, där vi börjar med att
på ett lekfullt sätt ta reda på nivån i klassen,
därefter går vi igenom könens anatomi och utifrån det bygger vi på med kunskap kring sexualitet, prevention och samtycke. Vår erfarenhet
är att genom att utgå från kroppen är det lättare att på ett smidigt sätt övergå till ämnen som
en del elever annars tycker är pinsamma eller
avfärdar som irrelevanta.

Hur lägger ni upp lektionerna så att
de känns relevanta för alla?
– Det är förstås den största svårigheten vi möter
men genom att låta eleverna själva lägga nivån i
diskussioner kan vi fylla i de luckor som saknas
och fungera som ett stöd för inlärning. Allt vi tar
upp kommer inte att vara nytt för alla elever i
klassen men för att få ett bra klimat är det viktigt
att alla elever förstår det vi säger. Först då kan vi
lägga till information som är ny för alla.

Vad är eleverna mest intresserade av?
– Vilka frågor som förekommer beror en hel del
på vilken ålder eleverna är i. Tidigt i gymnasiet
undrar många vad som är normalt och inte, samt
hur en flirtar och vet om någon är intresserad. De
kan även ha funderingar om begrepp och ord de
stött på online. Under det sista gymnasieåret är
frågor fortfarande aktuella kring hur man vet om
någon är intresserad, men då är det även vanligt
med frågor om vilka olika typer av preventivmedel som finns och hur kroppen fungerar.

Gör ni något speciellt för att eleverna
ska känna sig bekväma med under
visningen?
– När det gäller sexualundervisning är det viktigt
att låta elever hantera undervisningen på sitt sätt,
så länge det inte stör de andra. Vår uppgift är att
göra innehållet tilltalande för alla men eleverna
väljer själva hur mycket de vill delta och lyssna.
Vissa elever kanske inte vågar visa kompisarna
att de är intresserade av undervisningen. För att
alla elever ska våga ställa frågor använder vi en
frågelåda där alla elever måste lämna en lapp,
oavsett om de skrivit en fråga på den eller inte.

Sedan blandar vi dessa med frågor från andra
skolor för att alla ska våga fråga.

Hur upplever du själv att det är att
hålla i lektionerna?
– Jag upplever det extremt givande och kul. I
alla klasser jag har varit i är efterfrågan att få
prata om sex och samlevnad med en vuxen stor
och alla har tankar och funderingar kring kroppen eller sin sexualitet. Att alla får undervisning
är inte bara viktigt för individerna utan även för
jämlikheten och för att vi ska förstå varandra.

Har du några tips till lärare som ska
undervisa i sex och samlevnad?
– Det absolut viktigaste är att ta upp ämnet och
skapa en miljö där sex och samlevnad kan diskuteras på ett respektfullt sätt. Att inte ha all
kunskap om allt gör ingenting, att säga ”jag vet
inte, bra fråga, jag tar reda på det till nästa gång”
och sedan följa upp det räcker väldigt långt.
Mycket bra information och övningar finns på
umo.se. Att rekommendera eleverna trovärdiga
sidor där de själva kan ta reda på information
är jättebra, eftersom det finns väldigt mycket
felaktiga påståenden på internet.

Kärleksakuten
Kärleksakuten är en ideell sexualupplysnings
organisation som drivs av universitetsstuderande
vårdstudenter i Sverige och gör ”utryckningar”
till skolklasser. Syftet är att upplysa och samtala
öppet med ungdomar om sex och samlevnad
på ett inkluderande och normkritiskt sätt samt
att verka för minskad spridning av könssjukdomar och hiv. Kärleksakuten utbildar även
universitetsstudenter i sexologi. Organisationen
grundades 1999 inom den internationella studentföreningen IFMSA, International Federation
of Medical Students’ Associations. I Sverige finns
Kärleksakuten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Lund/Malmö och
finansieras av Folkhälsomyndigheten. Kontaktuppgifter till representanterna i respektive stad
finns på hemsidan.
Källa: karleksakuten.se
IFMSA-Sweden: www.ifmsa.se
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Sex och samlevnad

– intressant och utmanande undervisning
Text: Auli Arvola Orlander, forskare och studierektor, och Sara Planting-Bergloo, doktorand,
båda vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Sara Planting-Bergloo är även biologilärare och undervisar på gymnasiet.
E-post: auli.arvola.orlander@mnd.su.se och sara.planting.bergloo@mnd.su.se

– Hur ofta har du samlag, fröken?
Sex och samlevnad är ett undervisningsområde som kan väcka utmanande
frågor. Frågor som kommer nära det privata och lärarens uppgift blir att ömsom
sätta gränser och ömsom utmana. Området engagerar många elever medan
andra förblir ointresserade. Ja, finns det ett roligare, mer intressant och utma
nande ämnesområde att undervisa i än sex och samlevnad?
Nordiska länder har en lång tradition av att undervisa om sex och samlevnad. Sverige införde
redan 1955, som första land i världen, obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning.

Vad tycker elever och lärare?
Enligt UngKAB15 (Folkhälsomyndigheten 2017),
en undersökning av kunskap, attityder och beteenden hos ungdomar i åldern 16–29 år, är skolan en
viktig källa för sex- och samlevnadsinformation.

Undersökningen visar att 49 procent av ungdomarna är nöjda med skolans undervisning och anser att skolan ger trovärdiga kunskaper. Dock anser
de sig få för lite undervisning om genus, relationer
och jämställdhet, normer och 
hbtq-perspektiv.
Och framför allt intresserar frågan om hur man
får en relation att fungera bra. Skolinspektionen
genomförde under hösten 2017 en kvalitetsgranskning av de olika svenska skolformernas
sex- och samlevnadsundervisning. Granskningsrapporten, som Skolinspektionen publicerade
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2018, visar
bland annat
på en bristande likvärdighet
i skolans sex- och
samlevnadsundervisning och att eleverna
i för liten utsträckning
involveras i vad undervisningen bör handla om.
I Sverige har sex- och samlevnadsundervisningen av tradition varit NO- och biologilärarnas
ansvar men ämnesområdet har de
senaste åren inkluderats i flera andra ämnes- och kursplaner. NO- och
biologilärare som är experter på reproduktion i växt- och djurriket har dock
sällan fått utbildning i att föra de samtal
om normer, identitet, relationer och sexualitet
som krävs i vissa av dagens kursplaner. Enligt
Skolinspektionens rapport från 2018 anger
många av de intervjuade lärarna att det är svårt
att undervisa om sex och samlevnad. De känner sig obekväma med själva området, upplever
sig inte hänga med i samhällstrender eller vet
inte hur de ska hantera laddade diskussioner
som strider mot värdegrunden. Samtidigt finns
det många exempel på en föredömlig sex- och
samlevnadsundervisning där eleverna uppfattar
innehållet som ytterst relevant och intressant.

Vad säger forskningen?
Tidigare forskning om skolans sex- och samlevnadsundervisning visar på svårigheter med
att engagera elever i diskussioner om sex och
relationer (Senior & Chenhall 2017) och att
uppgiften ibland försvåras ytterligare av att
sex- och samlevnadsundervisningen interagerar
med och ramas in av religiositet och sekularism
(Rasmussen 2017). UNESCO (2018) betonar
dock vikten av att eleverna i undervisningen
får reflektera över sociala normer, kulturella
värden och traditioner. Norden och Sverige
framhålls ofta som förebilder för sex- och samlevnadsundervisning. Bang Svendsen (2017)
menar dock att sekulära och fördomsfria åsikter i undervisningen också skapar olika typer av
begränsningar. Begränsningar och åsikter som
kan utvecklas till orealistiska föreställningar om
vad undervisningen innebär. Exempelvis så kan
föreställningen om ”frigjordhet” leda till olika
former av exkludering. Den sekulariserade sexoch samlevnadsundervisningen kan även innebära att kunskaper om biologiska och sociala
faktorer hålls isär istället för att få ta plats och
berika varandra (Bang Svendsen 2017). Frågor

som för eleverna är en sammanflätad verklighet skiljs åt i skolans struktur och ämnesuppdelning trots att sex och samlevnad bör belysas
tvärvetenskapligt.
Forskningen har bland annat visat exempel
på hur en jämförelse mellan den mänskliga reproduktionen och djurvärlden i undervisningen
kan befästa heteronormativitet och därmed bli
begränsande. I naturen finns en mångfald av reproduktionssätt bland växter och djur och det
förekommer både könsöverskridande och samkönade sexuella praktiker bland djur (Orlander
Arvola 2016; Barron & Brown 2012). Fil. dr i
zoologi och genusforskaren Malin Ah-King beskriver i skriften Genusperspektiv på biologi från
2012 mer om detta samt hur kulturella föreställningar genom historien har påverkat tolkningen av biologisk forskning. Genusperspektiv
på biologi rekommenderas för nya perspektiv
till biologiundervisningen.

Situationsbilder från klassrummen
Som forskare i ämnesdidaktik följer vi händelser i klassrummet och vår forskning sker i
nära samarbete med de undervisande lärarna.
Just nu intresserar vi oss främst för möjligheter
och begränsningar i olika händelser i klassrummet och ställer frågor som: Hur kommer olika
begränsningar och möjligheter till uttryck i skolans sex- och samlevnadsundervisning? Det kan
exempelvis handla om hur ämnes-, kurs- eller
läroplanens innehåll gestaltas i uttalanden och
händelser i klassrummet, hur händelser påverkar klassrumsklimatet eller hur klassrummet
blir en bärare av samhällstendenser.
Vi kommer nu att beskriva ett antal verkliga klassrumssituationer vi varit med om i
vår forskning, som är hämtade från olika högstadie- och gymnasieklassrum. Vårt syfte med
att beskriva och reflektera kring olika klassrumshändelser är att visa hur elevernas samtal
kan vägleda läraren i sin undervisning. Enligt
Skolinspektionen (2018) har ungefär hälften av
eleverna inget större inflytande över sex- och
samlevnadsundervisningen. En god sex- och
samlevnadsundervisning behöver göra eleverna
delaktiga – annars finns risken att undervisningen missar diskussioner som är särskilt viktiga
för eleverna. Forskning visar att elever efterfrågar ämnesövergripande diskussioner, utan givna
svar. Detta till skillnad från NO- och biologi
lärare, som gärna ser att sex- och samlevnadsundervisningen har en tydlig naturvetenskaplig
inriktning. Vi kommer därför även att reflektera
kring hur elevernas samtal kan utvecklas till att
utforma en undervisning baserad på mer tvärvetenskapliga frågor.
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Filmvisning
Den första klassrumssituationen beskriver en
filmvisning under en lektion: “Det är ett sorl i
klassrummet. Många pratar om filmen samtidigt som filmen pågår. En kille ropar högt och
rätt ut när två killar kysser varandra på film.
Sorlet slutar då filmen börjar belysa asexualitet.
Några tjejer tittar på mobilerna. Sorlet i klassrummet tar ny fart när eleverna fortsätter att
kommentera filmen. Ett litet jubel och någon
applåderar när filmen är slut.” (Filmen som visades var Sex och lust, Filmo/Cinebox, 2014.)
Självklart måste filmen vara anpassad till målgruppen, ha ett relevant innehåll och följas upp
efteråt men en film kan även användas för andra
syften. En film kan vara en möjlighet att som lärare observera eleverna och utforska deras reaktioner inom olika mer eller mindre kontroversiella
områden. Elevernas reaktioner kan sedan vägleda
den fortsatta sex- och samlevnadsundervisningen.
Under filmen pratar några av eleverna högljutt, det blir en total tystnad när asexualitet
kommer på tal, några av eleverna har ett mycket
stort intresse för sina mobiler och det blir jubel
och applåder vid vissa filmsekvenser. Det blir
tydligt att filmen väcker olika typer av känslor
– som osäkerhet och möjligen också avståndstagande. Viktiga signaler att fundera kring i en
fortsatt planering av undervisningen. Lärarens
tidigare erfarenheter i kombination med kunskaper om gruppen kommer till nytta i funderingar kring vilka samtal som ska föras. Elevernas
känsloyttringar ger en möjlig ingång till att undervisa om hbtq-frågor och diskrimineringsgrunderna men även till att belysa asexualitet.

Tamponglaboration
Den andra klassrumssituationen beskriver när
en grupp elever undersöker olika tamponger genom att sänka ner dem i en bägare med vatten:
Elev: OMG, blir det så här inuti? Alltså basically
den…
Elev: Alltså jag ska aldrig använda. Alltså varför
måste den bli så tjock. Jag fattar inte.
Elev: Alltså den väger typ tre ton. Man kan inte
gå runt och bära, den måste glida ner.
Elev: Tänk om själva snöret går av. Tänk om det
går sönder när man drar!
Klassrumssituationen visar hur laborationer eller andra praktiska utforskanden omkullkastar
lärarens och forskarens föreställning om vad
17–18-åriga ungdomar vet eller inte vet. Elevernas samtal visar att alla ungdomar i gymnasie
åldern inte är bekanta med tamponger. Elevsamtalet blir ett intressant underlag för läraren
att reflektera över, till exempel vilka gränser

eleverna ger uttryck för, som blir viktiga att ta
hänsyn till men också utmana i uppföljningen
av laborationen. Elevernas samtal öppnar upp
för en möjlig ingång till samtal om fördomar
kring mödomshinnan, oskuldsbegreppet och
slidkransen men även om attityder till mens.

P-piller
Den tredje klassrumssituationen beskriver när
en grupp elever samtalar om olika preventivmedel.
Elev: För jag är anti p-piller, alltså jag tycker,
jag hatar hormonrubbningar. Alltså det är f-n
det värsta som finns så, jag vill så här, skriva om
varför det ska vara tjejens ansvar, att killar kanske ska äta...
Elev: Reproduktion.
Elev: Det finns ju typ...
Elev: Ja, jag vet de håller ju på att utveckla det
men alltså åh nej, jag hatar p-piller. Man blir
f-n fuckad!
Elevernas samtal om p-piller innehåller många
olika möjligheter för lärarens fortsatta undervisning. Läraren kan anta ett biologiskt perspektiv
och utveckla elevernas kunskap om kroppens
olika hormonsystem kopplat till reproduktionen.
Eleverna visar dock tydligt att de är intresserade
av genusaspekten på preventivmedel. De lyfter
frågor om det enbart är kvinnans ansvar att skydda sig för oönskad graviditet eller även partnerns.
De undrar också varför det inte finns p-piller för
män. Elevernas känsloyttringar och ifrågasättande
ger även möjliga ingångar för diskussioner om
rätten till sin kropp, abortfrågan och åsikter och
traditioner som berör kvinnans kropp.

Begrepp och benämningar
I den fjärde klassrumssituationen ska läraren ha
en genomgång om det manliga och kvinnliga
könsorganet. Föreställ er en situation med elever som i sin iver ropar rätt ut i klassrummet.
Lärare: Vad brukar man kalla det manliga könsorganet för?
Elever: Penis, kuk, snopp, stoch, snorre, balle, salami, snok, prinskorv, bratwurst!
Lärare: Ganska många namn. Vad kallar man
det kvinnliga organet för?
Elever: Fitta, slida, mus, muff, vagina, slipa, tranfetten, framrumpan, Kajsa!
Lärare: Det finns ganska många namn. Kärt
barn har många namn.
Det är en klassrumssituation som väcker många
frågor som är värda att fundera över. Lärarens
ingång skulle kunna vara början på en språklig reflektion tillsammans med eleverna. Ur ett
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språkutvecklande perspektiv kan det vara viktigt att diskutera i vilka sammanhang vilket ord
för könsorgan används. Vilka ord bör användas i
klassrummet, på vårdcentralen, på förskolan och
med kompisar och vilka ord kan uppfattas som
negativa eller till och med kränkande?
Dock kan undervisningen uppfattas som
heteronormativ och ett upprätthållande av en
tudelning mellan kvinnligt och manligt. Att heterosexualitet är norm visar Malin Ah-Kings
(2013) analys av fem svenska gymnasieböcker i
biologi. Den väcker också frågor kring hur olika
sexualiteter och identiteter ska uppmärksammas i klassrummet. Hur behandlar man köns
överskridande identiteter och olika aspekter
på kön i undervisningen? Kopplingen mellan
biologiskt kön och andra könsaspekter, som till
exempel juridiskt och socialt kön, och deras påverkan på varandra behöver belysas och redas
ut (Olsson & Eriksson 2018). Om du som lärare är intresserad av att läsa mer om hur olika
aspekter på kön och sexualitet kan behandlas
i skolans sex- och samlevnadsundervisning rekommenderar vi läsning i RFSU:s skolmaterial
Den onaturliga naturen (reviderad upplaga).

Låt känslor och samtal ta plats
Kanske har du som lärare redan fungerande sätt
som du använder dig av för att tillvarata elevernas
intressen? Annars vill vi med våra klassrumssituationer visa att möjligheter och begränsningar i
sex- och samlevnadsundervisningen kan vara svåra att förutsäga och att olika elevgrupper skiljer
sig åt. Undervisningen behöver utforskas, utvärderas och omformas under pågående undervisningsmoment. Elevernas känsloreaktioner kan ge
signaler om vilka frågor just dessa elever är intresserade av eller behöver utmanas inom. Känsloyttringar kan vara en resurs! Vi vill uppmuntra lärare
att tillsammans med sina elever våga utforska
komplexa frågor – för forskningen visar att det är
diskussioner eleverna längtar efter. Slutligen, oavsett undervisningsämne är det viktigt att tänka
igenom möjligheten att belysa elevernas frågor ur
flera perspektiv. För det är vad eleverna vill ha.

Referenser
Ah-King, M (2012). Genusperspektiv på biologi. Stockholm. Högskoleverket. (Pdf finns på www.uka.se.)
Ah-King, M (2013). Queering animal sexual behaviour in biology textbooks. Confero, 1(2), 46–89.
Bang Svendsen, S. H (2017). The cultural politics
of sex education in the Nordics. In L. Allen & M. L.
Rasmussen (Eds.) The pallgrave handbook of sexu
ality education (137–155). London: Springer Nature.
Barron & Brown (2012). Lets talk about sex. Na
ture, 488, 151–152.
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Sexualundervisning förr
Hur undervisade man om sexualitet
för hundra år sedan? I nummer 3
1935 av Biologen, beskriver rektor O.
Cronholm hur han sedan 20 år tillba
ka brukar undervisa gymnasieelever
i sexualkunskap.
I artikeln berättar han bland annat om att eleverna anonymt fick skriva frågor på lappar och
lämna in. ...”inga efterräkningar hota dem, vad de
än fråga om.” (Samma metod används ju fortfarande och beskrivs i artikeln om Kärleksakuten.)
Några exempel på elevernas frågor:
– Om ett foster dör inne i livmodern, hur går det då?
– Hur kan människan få tvillingar?
– Om man opererar bort en äggledare (om det
finnes två) kan det bli barn i alla fall?
– Hur kan tuppen befrukta hönsäggen genom det
hårda skalet?
– Hur kan en förökningslem bli styv?
– Hur kan det lilla barnet leva, om det ligger i vatten?
– Hur kan det vara att det en gång blir en flicka och
en gång en pojke?
– Varför förbjudes inte allt annonserande och utbjudande av gummivaror och dyligt ...?
– Finns det verkligen halvkönade människor d.v.s.
sådana som är halvt mannar, halvt kvinnor?

Cronholm konstaterar:
...”den sexualundervisning, som till
avslutningsklassen uppskjuter behandlingen av människans könsliv
kommer för sent och att den blundar
för de förhållanden, som faktiskt
existera.”
Om du vill läsa Cronholms
text i sin helhet ingår den även i
Betänkande i sexualfrågan avgivet av befolkningskommissionen
1936
(weburn.kb.se/sou/206/
urn-nbn-se-kb-digark-2058505.pdf)
Det dröjde däremot innan sexualundervisningen blev etablerad. Ett tillägg till kursplanen i naturkunnighet för folkskolan infördes
1942 om könslivets biologi och hygien och 1944
gav Kungl. Skolöverstyrelsen ut Handledning i
sexualkunskap för lärare i folkskolan, med utförliga anvisningar för undervisningen. Men undervisningen i sexualkunskap i folkskolan blev
inte obligatorisk förrän 1955.
Biologen är medlemstidning för Biologilärarnas
förening. Det första numret kom ut 1935 och
tidningen ges fortfarande ut med fyra nummer
per år. Läs mer på biologilärarna.se om föreningen och Biologen. Där finns också möjlighet
att anmäla sig som medlem.

Att se och läsa
Youmo i praktiken

Sex på kartan

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och
jämställdhet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf.se, 2017 (Pdf finns på mucf.se.)
(Se även youmo.se, en sajt för 13-20-åringar.)

Tecknad film som bygger på ungdomars egna frågor.
Producerad av RFSU och UR.

Respekt, en sexbok för killar
Inti Chavez Perez
Alfabeta, 2018

Lätta sexboken
Inti Chavez Perez och Sara Teleman
LL-förlaget, 2014

Jag och du
Inti Chavez Perez och Sara Teleman
LL-förlaget, 2017

Tea Consent
Tecknad film på Youtube som förklarar samtycke genom att bjuda på en
kopp te. Copyright ©2015 Emmeline May och Blue Seat Studios.

Vill du?
Sju korta filmer om samtycke och
en lärarhandledning med diskussionsfrågor.
Producerade av RFSU.

Många lästips finns även i referenslistan
på föregående sida och på Bioresurs
hemsida, se Resurser, Kropp och hälsa.
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Carl von Linné

Charles Darwin

Gregor Johann Mendel

På giganternas axlar
Text: Britt-Marie Lidesten

Utan alla fantastiska kvinnor och män som har arbetat med forskning skulle den
enorma kunskapsutvecklingen inom biologiområdet inte ha varit möjlig! I skolans
läromedel sammanfattas ofta resultat som tagit många år av forskning att uppnå
på några få meningar. Hur ska elever förstå all möda som ligger bakom?

Peloriavariant av
gulsporre. Övriga
blommor har normalt utseende.
Foto: commons.
wikimedia.org (Carl
von Linné och Gregor
Johann Mendel),
pixabay.com (Charles
Darwin)
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Intressant är att utgå från upptäckter som gjordes för länge sedan och som man då inte kunde
ge en heltäckande förklaring till, men som nu
går att förstå utifrån molekylärbiologiska kunskaper. Carl von Linné, Charles Darwin och
Gregor Johann Mendel är alla portalfigurer för
forskningsområden som har genomgått en expansiv utveckling under senare år.

Linné och monstret Peloria
Linné lade grunden för systematiken, men idag
använder forskningen molekylärbiologiska metoder som avspeglar evolutionen av organismvärlden. Ett exempel visar hur en iakttagelse av Linné
nu kan ges en molekylärbiologisk förklaring.
Normalt är gulsporrens blommor bilaterala
med läppformad krona, en sporre och fyra ståndare, varav två längre, men ibland uppstår blommor
med ett avvikande utseende. De är tubformade
och radiärsymmetriska, med oftast fem sporrar
och fem lika långa ståndare. (Se foto ovan.)
Linné beskrev varianten av gulsporreblommor
redan 1744 i skriften Dissertatio botanica de Peloria
och kallade den Peloria, ett monster. Linné såg
att gulsporre med normala blommor och Peloria
egentligen borde vara samma art, men eftersom
antalet ståndare skiljde åt måste de placeras i olika klasser i hans sexualsystem; normal gulsporre i
klassen Didynamia och Peloria i Pentandria. Linné
antog att Peloria var en korsning mellan två arter,
men om en ny art kunde uppstå gällde inte den
av Gud givna ordningen och Linnés världsbild
höll inte längre. Idag vet vi att blommans form be-

ror på en epigenetisk förändring av en reglerande
DNA-sekvens som påverkar genen Lcyc. Genen
är normalt aktiv och ger blomman en bilateral
form, men om metylgrupper fäster på den reglerande sekvensen inaktiveras genen och det bildas
en blomma med annorlunda form.
Linné var långt före sin tid när han förutsåg att
nya arter kunde bildas genom hybridisering (även
om exemplet med Peloria inte är en hybridisering)
och förebådade därmed Darwins evolutionsteori.

Darwin och finkarna
Knappt hundra år senare gjorde Darwin en
resa med fartyget HMS Beagle till bland annat
Galápagosöarna. Där iakttog han och samlade in
fåglar som hade ett likartat utseende men som
varierade beträffande storlek och form på näbbar. Darwinfinkarna används fortfarande för att
illustera hur arter kan evolvera i samspel med
miljön. I artikeln på sidorna 21–23 förklarar Leif
Andersson, forskare vid Uppsala universitet, hur
skillnaderna i näbbarnas utseende kan förklaras
utifrån nya genetiska upptäckter.

Mendel och de skrynkliga ärtorna
Ett annat exempel beskrivs på sidorna 17–20 och
utgår från Mendels klassiska korsningsförsök med
ärtor. Egenskaperna hos skrynkliga och släta ärtor
kan nu förklaras av en genetisk förändring i en viss
gen. Undersökningar av ärtsorternas egenskaper
blir en utmärkt aktivitet i skolan där praktik och
teori kombineras och grundas i klassisk genetik,
aktuell molekylärgenetik och biokemi.
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Mendel uppdateras
Text: Britt-Marie Lidesten

Den förste som systematiskt stude
rade ärftliga skillnader hos ärtor var
Gregor Johann Mendel (1822–1884).
Med utgångspunkt i korsningsförsök
med ärtor som Mendel odlade i klos
tret i Brno, nuvarande Tjeckien, kunde
han visa de grundläggande principer
na för nedärvning av egenskaper.
I klassisk genetikundervisning brukar ingå att
man studerar Mendels korsningsförsök. Exempelvis skrynkliga ärtor som korsas med släta, eller gula ärtor med gröna. Det är väl valda exempel för att förstå begrepp som homozygot och
heterozygot, respektive dominant och recessiv.
Men vilken är den genetiska bakgrunden till de
olika fenotyperna hos ärtorna?
I det följande presenteras en serie undersökningar som visar morfologiska, biokemiska och
genetiska skillnader hos släta och skrynkliga
ärtor. Uppgifterna knyter an till flera delområden i biologi samtidigt som de bildar en helhet.
Utifrån detta exempel ges ett helhetsperspektiv
på sambandet mellan egenskap–protein–DNA
och en koppling mellan Mendels klassiska genetik och dagens kunskap inom molekylärgenetik,
bioinformatik och biokemi. Uppgifterna kan göras i sin helhet, men det går även utmärkt att välja de som är relevanta utifrån tillgänglig tid, tillgång till utrustning och elevernas kunskapsnivå.
Undersökningarna börjar med yttre och inre
skillnader hos ärtsorterna, både hos torkade är-

tor och blötlagda. Här används mikroskop för
att studera utseendet av de stärkelselagrande
organellerna (amyloplaster), som uppvisar tydliga skillnader mellan spritärt och märgärt.
De biokemiska skillnaderna studeras via dia
gram och reaktionsserier. Det är svårt att visa
tydliga skillnader genom enkla praktiska försök.
De genetiska skillnaderna kan illustreras på
flera sätt. Mest avancerat genom PCR och gelelektrofores, men betydligt enklare är att visa
skillnaderna med en liten bioinformatikövning.
En utvidgning som passar väl in är att utifrån
givna exempel visa nedärvningen av egenskaper
med klassiska korsningsförsök och chi2-test.
Vi har inte försökt upprepa Mendels korsningsförsök i praktiken, det är ju tyvärr en tidskrävande procedur, men testa gärna och rapportera till oss hur det går!
Slutligen är det dags att tolka resultaten
från de olika undersökningarna. Hur kommer
det sig att märgärtor är skrynkliga medan spritärtor är släta? Och vad är det som gör att de
skrynkliga märgärtorna har odlats och bevarats
som sort sedan Mendels tid? En sammanfattning med kommentarer avslutar artikeln.
Laborationerna och övningarna har utarbetats
och sammanställts av Bioresurs inför Bioresursdagarna 12–13 november 2018 och har även
använts under Sverigefinalen vid uttagningen till
den internationella EUSO-tävlingen.
Fullständiga beskrivningar av försöken finns på vår
hemsida i anslutning till detta nummer av Bi-lagan.

17
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 1 mars 2019 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

A. Skillnader i utseende
Börja med att jämföra torkade frön av spritärt
och märgärt. Hur skiljer de sig åt?
Resultat: Det är lätt att se att märgärtor är skrynkliga och spritärtor är runda och släta. Men det
finns alltid en viss variation som kan bero på att
ärtornas mognadsgrad varierat vid skörd.
Nästa fråga att fundera över är om skillnaden i
utseende hänger ihop med olika förmåga att ta
upp vatten.
10 spritärtor och 10 märgärtor väljs ut och alla
ärtor av respektive sort vägs tillsammans, placeras
i varsin flaska och täcks med lika mycket vatten.
Låt flaskorna stå i ett dygn. Hur ser de två ärtsorterna ut jämfört med innan de lades i vatten?
Ta upp ärtorna, placera respektive ärtsort på
hushållspapper och torka av dem. Väg alla ärtorna av respektive sort tillsammans. Beräkna den
procentuella ökningen i vattenhalt.
Resultat: Frön av både märgärt och spritärt är runda och släta. Beräkningen av vattenhalt visar att
märgärt tagit upp betydligt mer vatten är spritärt.
Preparaten har färgats
med jod-lösning och
fotograferats i 400
gångers förstoring.
Överst:
Normala, runda amyloplaster från spritärt.
Nederst:
Amyloplasterna i märg
ärt är oregelbundna i
formen och består av
flera delar. Många små
fragment av amyloplaster syns i bakgrunden.

Låt frön av spritärt och märgärt ligga i vatten
över natten.
Placera en liten droppe vatten på två objektglas märkta med ärtsorternas namn. Använd en
kniv och skrapa på ärtorna så att lite material
frigörs och blanda med vattnet. (Ta inte med
det yttre skalet på ärtorna.) Tillsätt en droppe
jod-jod-kalium-lösning till ärtsuspensionerna.
Studera i mikroskop på 400x förstoring.
Jämför amyloplaster från ärtsorterna och rita
hur de ser ut. Sammanfatta resultatet av mikroskopstudierna.
Resultat: Mikroskopbilderna visar tydliga skillnader i form och storlek. Amyloplaster hos
spritärt är större och jämna i formen, medan
amyloplasterna hos märgärt är oregelbundna i
storlek och ofta sitter flera mindre delar ihop.
Se foton till vänster. (Amyloplaster är en typ av
organell som lagrar stärkelse.)

B. Biokemiska skillnader
Diagrammet nedan visar halterna av socker, stärkelse och protein i spritärt och märgärt i en undersökning. Vi kan se att det inte är någon väsentlig
skillnad i proteinhalt, men att märgärt skiljer sig
från spritärt genom att stärkelsehalten är något
mindre och sockerhalten betydligt högre. Dessa
skillnader kan antas bero på stärkelsesyntesen, en
mycket komplicerad biokemisk process som sker
stegvis, där varje steg styrs av ett specifikt enzym.
Glyceraldehyd-3-fosfat (G3P) bildas i den
del av fotosyntesen som kallas Calvincykeln.
Med utgångspunkt i G3P kan antingen stärkelse eller sackaros bildas. Men bildning av sackaros är en komplicerad process med olika reaktionsvägar och beskrivs inte här.
Socker

60

Två former av stärkelse kan bildas: amylos har
raka kedjor och amylopektin har grenade kedjor. Vad händer om starch branching enzyme
(sbe1) saknas? Förklara med hjälp av reaktionsserien nedan i relation till digrammet
Resultat: Om enzymet sbe1 saknas kommer endast amylos att bildas. Dessutom blir sockerhalten högre och den totala stärkelsehalten lägre.
Glyceraldehyd-3-fosfat
Fruktos-1,6 bifosfat

sackaros

fruktos-6-fosfat
glukos-6-fosfat

Stärkelse

50

Protein

40
Ref:Tracey Rayner m.fl.
(2017) Genetic Variation
Controlling Wrinkled
Seed Phenotypes in
Pisum: How Lucky Was
Mendel? Int. J. Mol. Sci.
18, 1205; doi:10.3390/
ijms18061205. www.mdpi.
com/journal/ijms

Vi har nu sett att det finns yttre skillnader mellan
ärtsorterna, men finns det några mikroskopiska
skillnader?

glukos-1-fosfat
ADP-glukos

30

amylos (raka stärkelsekedjor)

20

starch branching enzyme (sbe1)

10
0

amylopektin (grenade stärkelsekedjor)
Spritärt

Märgärt

Referens: Evo-Ed Project at Michigan State University, www.evo-ed.com.

Sök på ”The Case of Seed Taste Evolution in Pea Plants”
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C. Genetiska skillnader
En undersökning av variationer hos genen som bildar starch branching enzyme (sbe1) är fullt möjlig
att göra om man har tillgång till en PCR-apparat
och gelelektroforesutrustning. En fullständig beskrivning av metodiken finns på vår hemsidan och
nedan ges endast en översikt över arbetsgången.
Börja med att odla upp plantor av spritärt
och märgärt, vilket tar cirka två veckor. Därefter
görs en extraktion av DNA ur bladen från respektive planta, med exempelvis Chelex-kulor
eller ett mer avancerat kommersiellt kit. DNAmaterialet amplifieras med PCR och primrarna
väljs så att genen SBE1 amplifieras. De bildade
fragmenten separeras sedan med gelelektrofores och vandringssträckorna jämförs med en
DNA-stege med kända fragmentstorlekar.
Resultatet av gelelektroforesen syns till höger. Banden som är intressanta i sammanhanget
är det kraftiga bandet hos spritärt som motsvarar drygt 500 baspar och det svaga bandet hos
märgärt vid drygt 1 000 baspar. Vi kan konstatera att dessa båda band inte har någon motsvarighet hos den andra ärtsorten.
Resultat: Nukleotidsekvensen för genen SBE1
hos märgärt är betydligt längre än sekvensen
hos spritärt.

Brunnar i gelen
för DNA-proverna (start)
DNA-stege, baspar

DNA-proverna
färgades med
GelRed.

10 000
6 000

3 000

1 000
750
500

250

DNAstege

Märg
ärt

Spritärt

Bioinformatikövning

Klassisk genetik och chi2-test

I denna uppgift jämför vi nukleotidsekvensen
för genen SBE1 hos spritärt och märgärt. Öppna
webbsidan blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi och
välj Global Align en bit ner på sidan.
På vår hemsida finns nukleotidsekvensen för
genen SBE1 hos spritärt och motsvaranse sekvens hos märgärt, se Resurser, Genetik och bioinformatik, Övningar i bioinformatik. Kopiera och
klistra in hela sekvensen för spritärt i den första rutan (Query). I den andra rutan (Subject)
klistrar du in hela sekvensen från märgärt.
Klicka sedan på Align.
Programmet kommer nu att att jämföra
DNA-sekvenserna och placera dem ovanför
varandra så att nukleotider med bäst överensstämmelse hamnar ovanför varandra. Efter en
liten stund syns resultatet längst ner på sidan.
Hur skiljer sig sekvenserna åt?

Det är självklart intressant att koppla till Mendels
klassiska korsningsförsök. Förslagsvis kan man
ange ett resultat i form av antal skrynkliga och
släta frön som bildas i korsningsförsök enligt nedan och be eleverna fundera ut anlagen, rita korsningsschema och utvärdera detta med chi2-test.

Resultat: Det finns ett gap i sekvensen från spritärt där nukleotiderna från märgärt inte har någon
motsvarighet. Sekvensen för spritärt är betydligt
kortare än sekvensen från märgärt, vilket stämmer överens med PCR/gelelektroforesen ovan.
Vilken av ärtsorterna är genetiskt defekt?
Besvara frågan utifrån resultaten från de genomförda undersökningarna. Kommentarer och förklaringar finns på nästa sida.

Korsning 1
Plantor som bildar släta frön korsas med plantor med skrynkliga frön. Resultatet blir att alla
plantor får släta frön.
Korsning 2
Plantor som bildats i ovanstående korsning korsas med varandra.
Chi2-test
Ett chi2-test kan användas för att bedöma i vilken grad ett försöksresultat överensstämmer
med det förväntade resultatet (hypotesen).
Resultatet från korsning 2 blev 81 skrynkliga frön och 267 släta frön. Vilket är det förväntade teoretiska resultatet av korsning 2?
Undersök med chi2-test om fördelning släta/skrynkliga frön i korsning 2 skiljer sig signifikant från den förväntade fördelningen. Enkla
program på nätet kan användas, exempelvis
Chi-Square Calculator for Goodness of Fit från
Social Science Statistics.
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En transposon skadar genen
I de klassiska korsningsförsök som Gregor
Johann Mendel genomförde med släta och
skrynkliga ärtor, beror fenotyperna på två varianter av genen SBE1 i lokuset rugosus. Den
normala, dominanta varianten av genen SBE1
(betecknas R) kodar för ett enzym (starchbranching enzyme, sbe1). Enzymet krävs för
bildning av amylopektin, den variant av stärkelsemolekyl som har många förgreningar.
Skrynkliga ärtor är homozygota för en recessiv variant av genen SBE1 (genotyp rr). Hos
dessa ärtor bildas inte starch-branching enzyme
(sbe1), vilket innebär minskad stärkelseproduktion, en större andel amylos (ogrenade stärkelse
molekyler), högre sockerhalt och skrynkliga frön.
Det är tillräckligt med en normal allel av
SBE1-genen för att tillräcklig produktion av
sbe1-enzymet ska uppnås. Båda genotyperna
homozygot (RR) och heterozygot (Rr) har därför samma fenotyp.
Mikroskopstudierna (uppgift A) visar att
amyloplaserna som lagrar stärkelse är förkrympta hos märgärt, med oregelbunden form
och varierande storlek i jämförelse med amyloplaserna hos spritärt som generellt är större och
jämna i formen.
Orsaken till skillnaderna i enzymproduktion hos släta och skrynkliga ärtor är att SBE1genen hos skrynkliga frön innehåller en extra
nukleotidsekvens. Detta ser vi genom undersökningarna av de genetiska skillnaderna (C)

ovan. PCR-laborationen och bioinformatik
övningen visar båda att den aktuella genen har
en längre nukleotidsekvens hos märgärt.
Detta beror på en transposon (insertion).
Effekten av insertionen blir att genen inte fungerar och bildningen av enzymet sbe1 stoppas,
vilket medför att grenade stärkelsemolekyler
(amylopektin) inte bildas. Att det är fråga om
en transposon stöds av att sekvensen liknar andra kända transposoner.
Eftersom stärkelsesyntesen inte fungerar
normalt kommer istället socker att lagras. Vi
ser det i del B ovan som visar de biokemiska skillnaderna mellan spritärt och märgärt.
Sockerhalten är betydligt högre hos märgärt
medan stärkelsehalten är lägre. Den högre sockerhalten hos märgärt är ett skäl till att denna
variant har behållits i odling sedan Mendels tid.
Att torkade frön av märgärt är skrynkliga beror på att färska frön innehåller mer vatten beroende på högre sockerhalt och därmed förändrade osmotiska förhållanden. När frön av märgärt
torkar avges vattnet och fröerna blir skrynkliga.
Försöket med att väga torra respektive blötlagda
frön illustrerar detta.
Ytterligare en kommentar till resultatet är
att vi av miljöskäl blandade GelRed med proverna. GelRed består av stora molekyler som
binder till DNA. Det medför att den korta nukleotidsekvensen hos spritärt kommer att vandra en något kortare sträcka än förväntat.

Transposoner
Genomet hos en organism är inte så stabilt som man tidigare föreställde sig. Förändringar kan exempelvis bero på rörliga DNA-sekvenser, så kallade transposoner
(”hoppande gener”), som på olika sätt kan förflyttas från en plats i en kromosom
till en annan plats i samma kromosom eller till en annan kromosom. Transposoner kan på detta sätt skada gener och ge upphov till defekter och
sjukdomar. Transposoner finns hos bakterier och hos eukaryota organismer
inklusive människa. Transposonerna hos eukaryoter har många likheter med
varandra och med dem som finns hos bakterier.
Hos däggdjur består vanligen 25–50 procent av det totala genomet av transposoner
och liknande sekvenser. Hos människan finns exempelvis Alu-sekvenser som vardera
består av cirka 300 baspar. Vi har cirka 1 miljon kopior av Alu-sekvenser i vårt genom
som tillsammans utgör cirka 10 procent av hela genomet.
En del växter har blommor med oregelbundna prickar och fält, pelargonen
(nederst till vänster) är ett exempel och underblomma, Mirabilis jalapa (ovan till
vänster) ett annat. De ljusa fälten beror på att en transposon har skadat gener
som medverkar vid bildning av den röda antocyanfärgen. Se Bi-lagan nr 2 2014,
Odla en transposon.
Vilket ursprung har transposonerna? Hur har de kunnat ta så stor plats i genomen? Har de påverkat evolutionen? Detta är frågor som väcks och som återstår
att arbeta vidare med.
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Figur 1. Mellandarwinfink
Foto: © Peter R. Grant

När evolutionen går snabbt
Darwins finkar på Galápagosöarna

Forskare vid Uppsala universitet har under många år bedrivit ett omfattande
projekt, där de sekvensbestämt hela arvsmassan från alla arter av Darwinfinkar,
vilket resulterat i ny kunskap om deras evolution. Forskningen har genomförts i
nära samarbete med Peter och Rosemary Grant, som under 40 års tid, 1972–
2012, genomförde årliga fältstudier av Darwinfinkarna. Här ger Leif Andersson,
professor vid Uppsala universitet, en glimt av aktuella forskningsresultat.
Text: Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Institutionen
för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet
E-post: leif.andersson@imbim.uu.se
Charles Darwin besökte Galápagos i september–oktober 1835 under världsomseglingen med
skeppet Beagle. Under sitt besök samlade han,
som alltid, in växter och djur för att dokumentera platsens flora och fauna. Bland fynden fanns
ett antal exemplar av en grupp tättingar som
långt senare skulle bli kända som Darwinfinkar,
främst tack vare boken ”Darwin’s finches” av den
engelska zoologen David Lack (1947). Det var
inte Darwin själv som först insåg betydelsen av
dessa fåglar utan John Gould, en ornitolog från
England som undersökte dem. Gould kom fram
till slutsatsen att tolv olika arter med betydande
variation i utseende alla måste vara närbesläktade. Darwin skriver sedan följande i den andra
upplagan av sin bok The Voyage of the Beagle som
kom ut 1845, det vill säga 14 år innan The Origin
of Species: “Seeing this gradation and diversity of

structure in one small, intimately related group of
birds, one might really fancy that from an original
paucity of birds in this archipelago, one species
had been taken and modified for different ends”.
Detta är precis vad modern forskning har
kunnat visa, att alla olika arter av Darwinfinkar
härstammar från en ursprungsart som kom till
Galápagos för cirka två miljoner år sedan.
Darwinfinkarna är ett exempel på en adaptiv radiering, där en art utvecklats till många
som var och en anpassat sig till olika ekologiska
nischer och födoval. Ett annat klassiskt exempel
på adaptiv radiering, gällande fiskar, är det stora
antalet arter av ciklider i olika sjöar i Östafrika.
Orsaken till den snabba evolutionen av olika arter av Darwinfinkar på Galápagos är precis
det Darwin skriver, en brist på konkurrens som
gör att den naturliga selektionen gynnat utveck-
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lingen av olika arter med förmåga att utnyttja
olika födoresurser. Det som är särskilt slående
är hur näbbens form och storlek har förändrats
hos de olika arterna av Darwinfinkar.

Observationer och DNA-analys

Tips! Se en
kort dokumentär om
Darwinfinkarna
och Peter
och Rosemary Grants
forskning på
www.hhmi.org/
biointeractive/
origin-species-beak-finch.
På webbsidan
finns även
underlag för
elevuppgifter.
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Modern genteknik gör det möjligt att bestämma
DNA-sekvensen för vilken art som helst. Vi har
under ett flertal år bedrivit ett omfattande projekt där vi sekvensbestämt hela arvsmassan från
alla arter av Darwinfinkar, totalt ungefär 300 individer. Detta har varit möjligt tack vare ett nära
samarbete med Peter och Rosemary Grant, som
bedrev fältstudier av Darwinfinkar varje år under 40 års tid, från 1972 till 2012! De har i synnerhet följt utvecklingen av Darwinfinkarna som
häckar på den lilla obebodda ön Daphne major.
De studier vi gjort i samarbete med dem har
gett ny kunskap om släktskapet mellan olika arter
av Darwinfinkar. De tidigare 15 kända arterna har
blivit 18, eftersom vi kunde visa att några arter
som liknar varandra är tydligt olika på DNA-nivå.
Vi har visat att ett genflöde mellan olika arter har
förekommit under hela Darwinfinkarnas utveckling. Vi har även identifierat två gener, ALX1 och
HMGA2, som haft stor betydelse för variationen
i näbbens morfologi. ALX1 påverkar näbbens
form (spetsig eller trubbig) vilket i sin tur påverkar födovalet. ALX1 kodar för en transkriptionsfaktor som reglerar många andra gener. Vi vet att
ALX1 har en viktig roll under kranie- och ansiktsutveckling eftersom mutationer som slår ut denna
gen orsakar allvarliga missbildningar hos zebrafisk
och människa. HMGA2-genen (eller möjligen
en gen i dess absoluta närhet) påverkar näbbens
storlek och den är en av de gener som har störst
betydelse för variation i kroppsstorlek hos människor och en rad andra djurarter som häst, hund
och kanin. Genen påverkar andra geners aktivitet
men den exakta mekanismen för hur den påverkar näbbstorleken är inte känd.
Peter och Rosemary Grants fältstudier av
Darwinfinkar har gett unika insikter om dessa
arters snabba evolution. Som tur är har paret
Grant samlat in blodprover de senaste 30 åren,
vilka vi nu kan använda för att koppla samman
deras observationer med förändringar i arvsmassan. Klimatet på Galápagos varierar mycket
från år till år och påverkas starkt av El Niño och
La Niña, episoder vilka innebär att en period
med stor nederbörd kan följas av en period med
svår torka, vilket påverkar födotillgången.
En episod med mycket svår torka inträffade under 2004 och 2005, vilket ledde till
stenhård konkurrens mellan två arter, mellandarwinfink (medium groundfinch, Geospiza fortis) och större darwinfink (large groundfinch,
Geospiza magnirostris), om de fröer som fanns

Figur 2. Peter och Rosemary Grant under ett besök
vid Uppsala universitet 2017.
Foto: Bioresurs

att äta. Den större darwinfinken är en stor fink
med jättestor näbb, ungefär som stenknäcken i
Europa, medan mellandarwinfinken mer liknar
en bofink i storlek och näbbmorfologi (figur 1,
3). Men näbbens storlek varierar på individnivå
hos mellandarwinfinken och under denna torkperiod kunde inte individerna med störst näbb
konkurrera med den större darwinfinken om de
största fröerna – medan de med mindre näbb effektivt kunde utnyttja fröer som var för små för
den större darwinfinken. Konsekvensen blev att
näbbstorleken hos mellandarwinfinken tydligt
minskade från en generation till nästa. En sådan
förändring som gör att konkurrensen minskar
mellan arter kallas ”character displacement” och
anses vara en viktig mekanism för evolutionen
av biodiversitet. Paret Grant kunde direkt observera denna förändring. Våra genetiska studier
visade att enbart HMGA2-genen kunde förklara
häpnadsväckande 30 procent av förändringen i
näbbens storlek under denna torkperiod.

En ny art?
En annan anmärkningsvärd händelse inträffade 1981 när en främmande hanne dök upp på
Daphne major. Han sjöng en alldeles egen sång
tydligt åtskild från de tre arter av Darwinfinkar
som finns på ön: mellandarwinfink, större darwinfink och mindre kaktusfink (common cactusfinch,
Geospiza scandens). Paret Grant antog att denna
hanne var en hybrid mellan olika arter av Darwinfinkar och att han kom från en annan ö. Hannen bildade par med en mellandarwinfink. I nästa
generation bildade deras avkommor par med varandra med ett undantag, en av hybridhannarna
bildade par med en mellandarwinfink-hona. Från
den andra hybridgenerationen och under de följande fyra generationerna skedde alla parningar
inom denna utvecklingslinje (figur 3), som paret
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Mellandarwinfink

Españoladarwinfink

Hybrid

Hybrid
Hybrid

Hybrid

Hybrid

Mellandarwinfink

Utvecklingslinjen för Big Birds fortsätter med
parningar endast inom den egna populationen.

Foton på finkarna:
© Peter R. Grant.
Bilderna publiceras
med tillstånd av
Peter R. Grant och
Princeton University
Press, som har gett
ut boken 40 Years of
Evolution (Peter R.
Grant, B. Rosemary
Grant 2014).

Figur 3. Schematisk illustration av evolutionen av Big Birds på ön Daphne Major. En hanne av arten españoladarwinfink kom
till ön och parade sig med en hona av arten mellandarwinfink, som redan fanns på ön.Två av hybridungarna parade sig med
varandra, medan en annan av hybridhannarna parade sig med en hona av samma art som sin mamma (mellandarwinfink). Från
den andra hybridgenerationen betedde sig ungarna som en ny art och parade sig endast inom den egna populationen.
Honor representeras av cirklar och hannar av kvadrater. Dubbla linjer markerar parningar mellan släktingar. Fotografierna visar arterna mellandarwinfink och
españoladarwinfink samt hybrider mellan dessa arter men föreställer inte alltid den specifika individen i släktträdet.

Grant döpte till Big Birds eftersom de var klart
större än mellandarwinfink. Detta innebär att
endast den främmande hannen och två honor av
mellandarwinfink har bidragit till uppkomsten av
Big Birds. Är detta en ny art av Darwinfinkar? Vi
har valt att inte namnge dem som en ny art eftersom det är en liten grupp fåglar, och det är inte
säkert att de kommer att överleva om det återigen blir svår torka. Men, just nu beter de sig som
en ny art. Trots att det finns gott om individer av
andra arter att para sig med så sker parbildningen
inom populationen. Studien visar hur nya arter
kan uppkomma genom hybridisering.
Hur kan det komma sig att en reproduktiv
isolering kunde utvecklas under några få generationer? En mycket viktig faktor är att hos
Darwinfinkarna lär sig sönerna att sjunga som
sin pappa. Döttrarna präglas på pappans sång
och bildar par med hannar som sjunger som
pappan. Det innebär att om den främmande
fågeln hade varit en hona som parat sig med en
hanne av arten mellandarwinfink hade det med
all säkerhet inte gett upphov till en ny linje.
Hur kommer det sig att Big Birds varit så
pass framgångsrika trots deras tunna genetiska
bas? En trolig förklaring är bristen på konkurrens som Darwin påpekade, och när vi jämför
näbbens morfologi mellan de olika arterna på

denna ö ser vi att Big Birds har en unik morfologi (figur 3) och kan därför troligen utnyttja
vissa födoresurser bättre än andra arter.
Hur har då våra DNA-studier bidragit till
att belysa utvecklingen av Big Birds? För det
första kunde vi visa att det efter generation två
inte skett några parningar med andra arter. För
det andra visade vi att den främmande hannen
inte alls var någon hybrid utan en española
darwinfink (large cactusfinch, Geospiza conirostris) som måste ha färdats cirka tio mil norrut från Española där den häckar.

Källor
Lamichhaney S, Berglund J, Sällman Almén M, Maqbool K, Grabherr M, Martinez-Barrio A, Promerová
M, Rubin C-J, Wang C, Zamani N, Grant BR, Grant
PR, Webster MT, Andersson L. 2015. Evolution
of Darwin’s finches and their beaks revealed by
genome sequencing. Nature 518:371-375.
Lamichhaney S, Han F, Berglund J, Wang C, Sällman Almén M, Webster MT, Grant BR, Grant PR,
Andersson L. 2016. A beak size locus in Darwin’s
finches facilitated character displacement during a
drought. Science 352:470-474.
Lamichhaney S, Han F, Webster MT, Andersson L,
Grant BR, Grant PR. 2018. Rapid hybrid speciation
in Darwin’s finches. Science 359:224-228.
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Kalendariet
Fågelkalendern
Svenska fenologinätverket har under många
år följt växternas kalender, för att se hur
växterna reagerar om
vi får ett förändrat
klimat i Sverige. Nu
vill vi också se hur
flyttfåglarna
förIllustration: Ola
ändrar sitt beteende i
Langvall, SLU
takt med ändrade väderförhållanden. Det finns många frågor att räta
ut, till exempel om flyttfåglarna kommer
tidigare på våren, om de då också flyttar tidigare på hösten och, inte minst, är beteendet olika för olika fågelarter? Det kan finnas
många sätt att reagera på klimatet och fåglarna har alla individuella förhållningssätt,
beroende på vart de flyttar på vintern, var
de häckar på sommaren och hur de tar sig
till och från häckningsplatserna.
Fenologinätverket har nu tagit fram en
mobilapp för att kunna registrera fåglarnas kalender. Meningen är att användaren
ska återkomma till samma plats och göra
femminuters
observationer av vilka fåglar
som dyker upp just där och då, varje vecka
under en längre tid. Via appen rapporteras
observationerna direkt till Artportalen och
dessa jämför vi sedan med liknande observationer som gjordes för cirka hundra år sedan (1873–1951).
Att bli fågelfenologiväktare och rapportera in observationer via appen skulle till exempel kunna utgöra en del av ett gymnasiearbete inom biologi/naturkunskap.
Läs mer och anmäl intresse på www.naturenskalender.se/fagelkalendern.php
Ola Langvall, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
Svenska fenologinätverket
ola.langvall@slu.se

Det är vi som jobbar på
Nationellt resurscentrum
för biologi och bioteknik:

Ny föreståndare sökes!
Bioresurs söker en ny föreståndare.
Besök Uppsala universitets webbsida för
lediga tjänster, www.uu.se/jobb, för att
läsa mer. Observera att sista ansöknings
dag infaller redan den 29 mars.

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

Webbenkät om Bioresurs
Vad tycker du om Bi-lagan, webbsidan,
kurser och Bioresurs övriga resurser? Under perioden 20 mars till 30 april kommer
det att vara möjligt att svara på en enkät
om detta på vår hemsida. Ta chansen och
berätta för oss vad du uppskattar och om
det är något du saknar eller skulle vilja förändra. Vårt uppdrag är att inspirera och
stödja lärare i NO och biologi och vi vill
gärna veta hur vi lyckas med detta och hur
vi kan bli ännu bättre. Dina synpunkter är
viktiga för oss!

Bomullsplantan har blommat!
Våren 2017 planterade Bioresurs bomullsfrön och på kort tid växte det upp en kraftfull
planta (se bild och Bi-lagan nr 2 2017). Nu
har vi fått bomull! Plantan blommade under hösten 2018 och ett par
veckor senare hade frökapslarna bildats (se bild).
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