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Läsårskalender
Tema: Hur vet du det?

Hur vet du det?
Informationsflödet från mångfalden av källor sköljer över oss.
Etablerad kunskap omprövas genom ny forskning och kunskap
som traderats i skolan i generationer gäller inte längre. Hur kan
vi veta vad som går att lita på? I årets kalender nosar vi på detta
gigantiska ämne och skriver om några missuppfattningar, felaktigheter och förenklingar med anknytning till biologiundervisningen.
Kunskap byggs steg för steg. Intressant är att följa utvecklingen
inom olika grenar av biologiämnet som exempelvis molekylär
genetik – från de första trevande förklaringarna av hur egenskaper
kan ärvas, via den centrala dogmen om flödet DNA-RNA-protein,
till dagens komplicerade landskap som beskriver hur vi påverkas av
en kombination av DNA, RNA, proteiner och miljöfaktorer. Ibland
leder spåret åt fel håll och man behöver gå tillbaka och pröva nya
vägar. Men självklart är att vi bara har hunnit en bit på vägen och
att forskning efter hand leder till fördjupade kunskaper och förbättrad förståelse av omvärlden. Naturvetenskap blir intressant i
perspektivet av en ständig omprövning och utveckling. Det finns
mycket kvar att upptäcka för elever som nu går i skolan!
Samtidigt behövs en genomtänkt progression i elevers lärande
från tidig ålder i förskolan till avslutat gymnasium. En viktig
fråga är hur man förenklar utan att det blir fel och så att det blir
en grund för fortsatt lärande. Ibland kan svåra och krångliga ord
dölja att kunskapsläget är oklart eller användas för att förhindra
granskning. Uppmuntra eleverna att ställa frågor tills de förstår!
Det är inte lätt att ändra på missuppfattningar. En metod som
beskrivs i Debunking handbook (1) har visats sig fungera bra: Börja
med att presentera det som är korrekt. Fortsätt med att ta upp
det som är felaktigt och avsluta med att ge bevis, gärna i form av
diagram och bildmaterial, för det som är korrekt.
Att arbeta praktiskt och undersökande i skolan ger elever möjlighet att bygga kunskap genom egna iakttagelser. Ofta märker man
att elever okritiskt litar på det som står i läromedel eller som en
lärare säger och att de inte värdesätter erfarenheter från egna undersökningar. Men det laborativa arbetet är en grund för i stort sett
all kunskap i naturvetenskap, så uppmuntra elever att göra egna
iakttagelser och ställa frågan till sig själva och andra: Hur vet du det?

Källa: IVA, Klartänkt

Bli Klartänkt!
Fyra filmer med den gemensamma titeln Klartänkt
– filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande
för ungdomar – har tagits fram av Mediabruket på
initiativ av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
De tar upp frågor kring vetenskaplig metod, tankefällor och argumentationsfel och är en bra ingång
till diskussioner med elever kring dessa frågor. Se
www.iva.se, sök på Klartänkt.
En av filmerna handlar om hur vaccin utvecklades för att förhindra svåra infektionssjukdomar.
Frågorna nedan anknyter till filmen och illustrerar
hur den vetenskapliga metoden används.
1. Hur gick det till när Edward Jenner prövade ut
en metod mot smittkoppor?
•
•
•
•

Vilken iakttagelse gjorde han?
Vilken hypotes ville han testa?
Hur gick det till när han testade hypotesen?
Hur blev resultatet och slutsatsen av testet?

2. Hur utvecklade Louis Pasteur metoden till att
omfatta fler smittsamma sjukdomar?
3. Jämför med hur man testar läkemedel idag. Vad
menas till exempel med en dubbelblind studie?
Referenser
1. Debunking handbook, av John Cook och Stephan Lewandowsky,
se Vetenskap och Allmänhets hemsida, www.vof.se/wp-content/
uploads/2012/10/Debunking_Handbook_Swedish.pdf
2. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar
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”Vaccination”
kommer från
vacca, som är
det latinska
ordet för ko.

Måndag

Augusti 2018
Tisdag
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Torsdag
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Lördag
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1

Karin, Kajsa

2

Tage

3

Silvia, Sylvia

8

Roland

9

Lars

10

Arne, Arnold

Söndag

4

Ulrik, Alrik

5

v. 31

Alfons, Inez

6

Dennis, Denise

7

Susanna

11

Klara

12

v. 32
Drottningens
namnsdag
Kaj

13

Uno

14

Stella, Estelle

15

Brynolf

16

Verner, Valter

17

Ellen, Lena

Lovisa, Louise

18

Magnus, Måns

25

Östen

19

v. 33
Surströmmingspremiär
Bernhard, Bernt

20

Jon, Jonna

21

Henrietta,
Henrika

22

Signe, Signhild

23

Bartolomeus

24

Rolf, Raoul

27

Fatima, Leila

28

Hans, Hampus

29

Albert, Albertina

30

Arvid, Vidar

31

26

v. 34

v. 35

1

2

Organisationen Vetenskap och Allmänhet har tagit initiativ till och organiserar en kampanj med temat #Hur vet du
det? (hurvetdudet.nu)
Det specifika syftet är att ställa frågan till
politiker inför valet hösten 2018 för att visa
på betydelsen av att åsikter och påståenden
stöds av etablerad vetenskap. Men temat är
lika intressant för skolan – att göra elever
medvetna om vikten av vetenskaplighet.
Ett 70-tal svenska organisationer står
bakom kampanjen, däribland de nationella resurscentrumen i biologi, fysik
och kemi. Bioresurs bidrar bland annat
genom att vår kalender för detta läsår
anknyter till temat.
På kampanjens hemsida finns en omfattande resursbank med bland annat länkar till
de fyra filmerna med titeln Klartänkt från
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, se
ovan. Här finns också länkar som rör källkritik i skolan och länkar till artiklar, poddar och radioprogram, samt videoklipp.

Evolutionen
är grunden för biologin, men missuppfattas ofta
Evolutionen ger grundläggande förklaringar till biologiska processer. Det handlar om allt från att förstå mekanismerna bakom utvecklingen av organismvärlden och om hur vi ska bevara
den biologiska mångfalden för framtiden till att förstå hur celler
kan evolvera och utvecklas till okontrollerbara cancerceller.
I styrdokumenten för biologi i både grundskola och gymnasium
anges att evolutionen ska vara en grund. För många elever är det
svårt att förstå evolutionens principer och för vissa kolliderar förutfattade meningar med vetenskapen. Ibland hör man att evolutionen bara är en teori och att det finns andra likvärdiga uppfattningar.
Vissa tycker att: ”Jag tror som jag vill så får du tro som du vill”. Men
evolutionen är en vetenskaplig teori och ordet teori i detta sammanhang har inte samma innebörd som i vardagligt tal. Kunskapen
om evolutionen är omfattande och teorin så väl underbyggd med
forskning att det är otänkbart att den skulle ersättas med en annan förklaringsmodell. Ordet evolutionsteori bör därför undvikas
för att det inte ska bli en begreppsförvirring om vad teori betyder.
Darwin presenterade grundläggande principer för hur evolutionen fungerar, men på hans tid fanns inte någon kunskap om
DNA. Idag ger studier av DNA förklaringar till hur evolutionen har gått till. Om DNA från olika organismer jämförs kan
man förstå vilka omfattande förändringar som inträffat under
livets utveckling. Stora bitar har flyttats inom genomet, gener
har mångfaldigats och kopiorna har fått förändrade funktioner
och dessutom har gener trasats sönder och förlorat sin funktion.
Evolutionen har inte något syfte eller mål och en förändring av en
organism beror inte på att den väljer att utveckla en viss egenskap
som den har behov av. Slumpen har betydelse för att åstadkomma
en variation i DNA genom mutationer, men det naturliga urvalet
av de bäst anpassade är inte någon slumpartad process.
Om en population minskar kraftigt kan det bero på slumpen vilka
gener som förs vidare eftersom det endast är ett fåtal individer som
fortplantar sig. Det kan medföra att egenskaperna hos avkomman
förändras i förhållande till föräldragenerationerna under förhållandevis få generationer, en så kallad flaskhalseffekt.

Kolla på variationen
Att studera variationen inom en art gör att man
tränar iakttagelseförmågan och kan vara en utgångspunkt för att diskutera hur evolutionen fungerar.
Samla in 20 maskrosblad från olika plantor och sortera dem sedan i grupper efter likheter. Alla bladen
hör förmodligen till sektionen ogräsmaskrosor, som
omfattar cirka 500 småarter (enligt Virtuella floran, linnaeus.nrm.se/flora). Att maskrosor bildar så
många småarter beror på att de kan föröka sig asexuellt och att mutationer inträffar som förs vidare
till avkomman. I undervisningen kan man anknyta
till fortplantningens betydelse och skillnaden mellan sexuell och asexuell förökning. Bioresurs tackar
för tipset om maskrosblad som kommer från Katarina Ekelius, lärare på Gustavsbergs gymnasium.
Även andra växter kan användas för att studera
variation. Titta exempelvis på blad från lövträd,
samt blommor från vitsippor och blåsippor. Hos
blåsippor varierar kronbladens form och färg och
hos vitsippor skiljer sig antalet kronblad.
Referenser
Sortera och ordna. Linnelektioner, häfte 5. www.bioresurs.uu.se
Evigt liv? Bi-lagan nr 2 2013. www.bioresurs.uu.se
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Maskrosfrön

Måndag

Tisdag

27

Onsdag

28

Torsdag

29

Fredag

30

Lördag

31

Sam, Samuel

Söndag

1

Justus, Justina

2

v. 35
Evolution – ett modellförsök
Alfhild, Alva

3

Gisela

4

Adela, Heidi

5

Lilian, Lilly

6

Kevin, Roy

7

Alma, Hulda

8

Anita, Annette

9

v. 36
Geologins dag
Tord, Turid

10

Dagny, Helny

11

Åsa, Åslög

12

Sture

13

Ida, Ronja

14

Sigrid, Siri

15

Dag, Daga

16

Hildegard,
Magnhild

17

Orvar

18

Fredrika

19

Elise, Lisa

20

Matteus

21

Maurits, Moritz

22

Tekla, Tea

23

v. 37

v. 38

Klipp tio små garntrådar av åtta olika färger, totalt 80 trådbitar, och sprid ut dem på
en duk. Låt en grupp elever snabbt cirkla
runt duken och plocka trådar. Sluta när det
endast finns åtta kvar. Låt de kvarvarande
trådarna ”fortplanta” sig och ge upphov till
vardera nio nya garntrådar av motsvarande
färger, återigen totalt 80 trådar. Upprepa
övningen några gånger. Gör stapeldiagram
över resultaten. Hur påverkas resultatet
om en brokig duk med mönster används
(som i försöket nedan) jämfört med olika
enfärgade dukar? Diskutera hur försöksmodellen kan tillämpas med koppling till
begrepp som biologisk mångfald, genetisk
drift och flaskhalseffekt, se uppgifter på vår
hemsida i anslutning till detta nummer.
Bioresurs tackar för detta tips från en lärare som vi
haft kontakt med.

Höstdagjämning
Gerhard, Gert

v. 39

24

Tryggve

25

Enar, Einar

26

Dagmar, Rigmor

27

Lennart. Leonard

28

Mikael, Mikaela

29

Helge

30

5

Antal trådar som fanns kvar av
olika färger efter en, två och tre
rundor (läs om övningen ovan).

4
3
2
1
Runda 1

Runda2

Runda 3

Kampen för överlevnad
Vad innebär fitness?

Foto: Bicho-preguiça posando para a foto av Dinorvan Fanhaimpork, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

”Survival of the fittest” är ett uttryck som är välbekant och tas
upp under lektioner i evolution. Ibland översätts uttrycket felaktigt till att den starkaste överlever, vilket är missvisande eftersom det inte alls behöver vara just egenskapen att vara stark
som leder till bättre överlevnad. Här diskuterar vi begreppet
fitness och ger olika exempel på vilka egenskaper som leder till
bättre överlevnad.
Att springa fort, vara uthållig, tåla torka eller vara väl kamouflerad är exempel på egenskaper som selekterats fram eftersom de kan leda till längre överlevnad vilket ofta medför fler
avkomlingar. Fitness är egenskaper som påverkar en individs
överlevnad och reproduktiva förmåga, vilket i sin tur innebär
att de genotyper som ökar chansen till överlevnad och ger
bättre fortplantningsförmåga blir vanligare i genpoolen.
Fundera på varför så skilda egenskaper som stora horn hos en
älg, hårpenseln hos maskrosfrön och en extra fin blå mössa
hos blåmeshanen kan ge ökad fitness.
Fitness är ett relativt begrepp, hög fitness har en individ i relation till andra individer av samma art, och kan också komma att
variera med tiden. Det som ger hög fitness vid en viss tidpunkt
kan komma att ändras om omgivningen förändras.

Exempel sengångare
Sengångare kan verkligen undantas från egenskaperna snabbast
eller starkast, så vad är hög fitness hos dem? Sengångare förflyttar
sig extremt långsamt. De har en låg kroppstemperatur, i genomsnitt 32,7 °C, vilket i sin tur beror på en låg ämnesomsättning.
Långsamma rörelser och låg kroppstemperatur innebär att det
krävs lite energi. Sengångare äter framförallt kalorisnåla blad och
äter inga större mängder i jämförelse med andra djur med samma diet. De har dessutom en långsam nedbrytning av maten och
därför är magen konstant full. Energibesparande anpassningar
och långsamma rörelser ger alltså en hög fitness hos sengångare.

Foto: Group of lying lions av Miroslav Duchacek, commons.wikimedia.org, CC-BY-SA 3.0

Bilden visar tre lejonhannar, vem har högst fitness och varför?

Vem har högst fitness?
Följande övning handlar om att diskutera begreppet fitness med elever. Studera tabellen nedan,
fundera över skillnaderna mellan de tre lejonen
och motivera vilket lejon som har högst fitness.
George Ben

Spot

Sandy

Storlek

10 feet

8,5 feet

9 feet 9 feet

Antal
levnadsår

13 år

16 år

12 år

9 år

Antal ungar

19

25

20

20

Ungar som
överlever till
vuxen ålder

15

14

14

19

Exemplet ovan kommer från skriften Evolution by Natural selection: A
teaching module, 1986, av Beth A. Bishop and Charles W. Anderson.

Sandy är inte störst, lever inte längst och får inte
heller flest antal ungar, men han får flest överlevande ungar och har därför högst fitness i jämförelse med övriga hannar.

Tvåtåig sengångare
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Oktober 2018

Halobacterium
(saltälskande arké)
är känslig för Novobiocin (antibiotika).

Måndag

Tisdag

1

Ragnar, Ragna

Ludvig, Love

Onsdag

2

Evald, Osvald

Torsdag

3

Frans, Frank

Fredag

4

Lördag

5

Bror

Söndag

6

Jenny, Jennifer

Birgitta, Britta

7

v. 40
Internationella barndagen
Nobelpriset i fysiologi eller
medicin tillkännages

8

Nils

Nobelpriset i fysik
tillkännages
Ingrid, Inger

Nobels fredspris
tillkännages

Nobelpriset i kemi
tillkännages

9

Harry, Harriet

10

Erling, Jarl

11

Valfrid, Manfred

12

13

Berit, Birgit

Stellan

14

v. 41
Nobelpriset i ekonomi
tillkännages
Hedvig, Hillevi

15

Marika, Marita

22

Finn

16

Antonia, Toini

17

Lukas

18

Tore, Tor

19

Sibylla

20

Ursula, Yrsa

21

Världslivsmedelsdagen
Severin, Sören

23

Evert, Eilert

24

Inga, Ingalill

25

Kemins dag

Kemins dag

www.keminsdag.se

www.keminsdag.se

26

Amanda, Rasmus

Sabina

27

28

Simon, Simone		

v. 43
FN-dagen
Viola

v. 44

29

Den snabba ökningen av antibiotikaresistens är idag ett av de stora
hoten mot folkhälsan. Utvecklingen
kan endast vända genom minskad
antibiotikaanvändning och mer
kunskap om problematiken. Antibiotikaresistens är ett bra exempel
att ta upp i samband med evolutionsundervisningen.
Fundera på och diskutera frågorna:

v. 42
Sista ansökningsdag till
vårens kurser på
universitet och högskolor

Antibiotikaresistens
och evolution

Elsa, Isabella

30

Edit, Edgar

Sommartid slutar

31

1

2

3

4

• En stor användning av antibiotika
leder till ökad andel resistenta
bakterier. Förklara detta med
evolutionära resonemang.
• En överdriven användning av
antibiotika är ett av våra stora hot
mot folkhälsan. Fundera! Varför
är detta så allvarligt?
Titta på en inspelning som visar resistensutveckling hos E. coli: hms.
harvard.edu/news/bugs-screen.
• Hur uppstår genetisk variation?
Hur fungerar det hos bakterier
som förökar sig genom delning?
• Vilka bakterier är det som växer
in mot mitten? Hur skiljer sig
dessa kolonier jämfört med de
som inte fortsätter växa mot starkare antibiotikakoncentration?

Likhet på DNA-nivå
Idag finns avancerad teknik för att sekvensera en individs hela
genom, det vill säga ta reda på vilka nukleotidsekvenser dess
DNA består av. Men att jämföra två arter eller två individer på
DNA-nivå är komplicerat. Varför är det svårt och vad betyder det
när man säger att två organismer är X procent lika varandra?
– När man jämför två arter eller individer tittar man på hur
lika deras DNA-sekvenser är. Det fungerar bra så länge DNAbitarna från de olika genomen passar relativt bra ihop. Men när
det dyker upp DNA-bitar som bara finns i det ena eller som
finns i olika antal i de båda genomen går det inte att göra en
sådan direkt jämförelse. En lösning är då att bortse från sådana
DNA-bitar. Sedan jämför man sekvenserna i resten, nukleotid
för nukleotid, och kommer fram till en procentsats som talar
om hur mycket dessa jämförbara DNA-sekvenser skiljer sig åt,
alltså hur ofta kvävebaserna varierar, säger Adam Ameur, bioinformatiker på SciLifeLab i Uppsala.
Ibland hör man att människans och schimpansens DNA är lika
till ungefär 99 procent. Den siffran kommer från en sådan förenklad jämförelse, som gjordes efter sekvenseringen av schimpansens genom år 2005.
Men varför vill man jämföra genom?
– Ofta handlar det om att man vill studera evolution, både hur
arter har utvecklats i förhållande till varandra och hur DNA-regioner har förändrats. Om man till exempel hittar DNA-bitar som
är helt identiska i olika arter tyder det på att dessa har en mycket
viktig funktion. Och när man jämför människor som har en viss
sjukdom med friska människor kan man i vissa fall hitta DNAförändringar, ibland handlar det om en enda kvävebas, som kan
förklara varför sjukdomen uppstått.

Källa: MinuteEarth

Vad innebär det?

Bilden är hämtad från videon ”Are We Really 99% Chimp?”, publicerad
av MinuteEarth, www.minuteearth.com, på deras Youtube-kanal: www.
youtube.com/user/minuteearth. Videon tar på ett pedagogiskt sätt upp
problematiken med att jämföra två genom, i det här fallet människans
och schimpansens. I en kort artikel i Science, ”Relative Differences: The
Myth of 1%”, från 2007, går vetenskapsjournalisten Jon Cohen Science
in lite djupare på likheter och skillnader mellan de båda genomen.

Från baser till kromosomer
DNA är uppbyggt av långa kedjor av nukleotider,
innehållande kvävebaserna A,T, G eller C. Nukleotiderna bildar par, så kallade baspar, vilket resulterar i den
dubbelsträngade DNA-molekylen. Illustrationen visar
hur nukleotider bygger upp DNA, som organiseras i
kromosomer i cellkärnan. (Tydliga kromosomstrukturer
är dock endast synliga i mikroskop i samband med
celldelning.) Jämförelser av olika
arters genom kan försvåras
av flera anledningar, bland
annat av att arterna har
olika antal kromosomer. Människan har till
exempel 46 kromosomer
och schimpansen 48. Det
”enklaste” sättet att jämföra
två arter är att studera DNAregioner som liknar varandra och
räkna hur ofta kvävebaserna skiljer
sig åt i dessa.

Att en enda kvävebasförändring kan utgöra skillnaden mellan sjuk
och frisk säger något om att det inte alltid är antalet skillnader
mellan två genom som avgör hur lika individerna eller arterna är.
Schimpans
Foto: pixabay.com

– Var skillnaderna finns i genomen är viktigare än hur många de
är, säger Adam Ameur.

Källa: pixabay.com
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Axolotlns genom är ungefär
tio gånger större än
människans.

November 2018

Foto: pixabay.com
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Tisdag

29

Onsdag

30

			

Torsdag

31

Allhelgonadagen

Fredag

1

Tobias

Lördag

2

Hubert, Hugo

Söndag

3

Sverker

4

Hur stort är genomet?

11

Människans och elefantens genom
består båda av drygt tre miljarder baspar, eller gigabaspar (Gbp)
medan salamandern axolotl har 32
Gbp i sitt genom. Hur stort genom
eller hur många kromosomer en organism har säger ingenting om hur
fysiskt stor eller hur avancerad organismen är. Men ibland förekommer
denna missuppfattning. Uppgiften
nedan illustrerar hur DNA-storleken varierar mellan olika arter.

v. 44
Alla helgons dag
Eugen, Eugenia

5

6

Gustav Adolf

Ingegerd, Ingela

7

Vendela

8

Teodor, Teodora

9

Martin, Martina

10

Mårten		

v. 45
EUSO, nationellt prov

Gustav Adolfsdagen
Konrad, Kurt

12

Krister, Kristian

13

Mårtensafton

Fars dag

Emil, Emilia

14

Leopold

15

Vibeke, Viveka

16

Naemi, Naima

17

Lillemor, Moa

18

Helga, Olga

21

Cecilia, Sissela

22

Klemens

23

Gudrun, Rune

24

Katarina, Katja		

v. 46
Bioresursdagar, gy
Elisabet, Lisbeth

Bioresursdagar, gy

19

Marina, Pontus

20

25

v. 47
Linus

v. 48

26
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Besök www.ensembl.org och ta reda
på antal kromosomer, baspar och kodande gener i genomet för några olika
arter. Välj en organism i taget under
rubriken ”All genomes” till vänster.
Klicka sedan på bilden med kromosomer, med texten ”View karotype”, när
det är ett möjligt alternativ. Klicka annars på ”More information and statistics”. Besök även phytozome.jgi.doe.
gov för att finna information om storleken på några olika växters genom.
Jämför genomens storlek samt antalet kromosomer och gener för ett
urval av organismer. Vilken organism
har till exempel störst genom eller
flest antal kromosomer? Hur många
gener finns hos människan och andra
däggdjur? Diskutera i klassen.

Blått + blått = brunt?
Genetiken bakom ögonfärg är komplicerad
Två blåögda föräldrar kan få brunögda barn tillsammans. Det är
inte ny kunskap men enligt ett klassiskt korsningsschema* där
ögonfärg antas bero på en enda gen och där anlaget för brun
färg är dominant och det för blå färg recessivt är detta inte möjligt. Ögonfärg bestäms dock av flera regioner i vårt DNA och som
bilderna här bredvid visar är varianterna många.
Vilken ögonfärg vi har beror främst på mängden melanin i
regnbågshinnan, iris, och vilken kvalitet melaninet har. Mycket
melanin gör att ögat ser brunt ut och lite melanin resulterar i
att det uppfattas som blått. Men även andra faktorer, som vilket
ljus vi betraktar ögonen i, påverkar hur färgen uppfattas.
Hur ögonfärg styrs genetiskt är något som forskare fortfarande studerar men att flera regioner i vårt DNA är inblandade står i alla
fall klart. Två av de gener som verkar ha störst betydelse för ögonfärgen är OCA2 och HERC2, som båda finns på kromosom 15.
OCA2 ger upphov till ett membranprotein i melanosomerna,
de organeller där melaninet produceras. Proteinet anses bland
annat ha betydelse för transport av små molekyler som behövs
för bildningen av melanin.
HERC2 innehåller en region som reglerar OCA2-genen och alltså produktionen av membranproteinet. Forskning tyder på att
det var en viss mutation i HERC2 som ledde till att blå ögonfärg
uppstod för första gången, för 6 000 till 10 000 år sedan.
* Sök på ”korsningsschema ögonfärg” på internet för att få upp
bilder på det klassiska korsningsschemat för nedärvning av ögonfärg
som använts i många år i undervisningen men som alltså inte är
rättvisande.

Foto: pexels.com

Känner du igen iris?
När man talar om ögonfärg nämns ofta färgerna brunt, grönt och blått men som bilderna på uppslaget illustrerar finns det en
uppsjö av varianter. Att arbeta med ögonfärg i skolan kan vara ett sätt att visa på den
mångfald som existerar.
Be eleverna studera varandras ögonfärger, kanske i mindre grupper, beroende på elevernas
ålder. Yngre elever kan försöka måla av varandras regnbågshinnor medan äldre kan skapa
diagram som visar fördelningen av ögonfärg i
klassen. De behöver då först fundera på hur
många olika ögonfärgskategorier de behöver.
Fotografera några av elevernas ögon och klipp
ut endast iris digitalt (använd inte blixt nära
ögonen). Sammanställ bilderna i exempelvis
en powerpointpresentation där alla regnbågshinnor plus en extra kopia av någon av dem
finns på en och samma sida. Visa upp sidan
för klassen och be dem tala om vilken av
bilderna som finns i två exemplar. (Irisscanning används ibland som identifieringsmetod,
bland annat i mobiltelefoner, vilket kan vara
bra att ha i åtanke vid arbetet med denna övning. Lämna inte ut irisbilderna till eleverna.)

Ett urval av artiklar som handlar om genetiken bakom våra ögonfärger
Sturm, R. A. (2008) Kan blåögda föräldrar få brunögda barn? Bioscience explained, 4(1), s. 1–9.
Eiberg, H. m. fl. (2008) Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the
HERC2 gene inhibiting OCA2 expression.. Human Genetics, 123(2), s. 177–187.
Sturm, R. A. (2009) Genetics of human iris colour and patterns. Pigment Cell & Melanoma Research, 22, s. 544–562.
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Foto: Brown patch in blue-grey eye av Tazztone, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Måndag

Tisdag

26

Onsdag

27

Torsdag

28

Fredag

29

		

Lördag

30

Oskar, Ossian

Söndag

1

Beata, Beatrice

2

v. 48
1:a advent
Lydia

3

Barbara, Barbro

4

Sven

5

Nikolaus, Niklas

6

7

Angela, Angelika

Virginia

8

Anna		

9

Para ihop öga och djur
I x-Bi-lagan 2007 finns ett memory
som går ut på att para ihop närbilder på djurögon med rätt djur. Bilderna samt facit finns för utskrift
på vår hemsida. Vilket djur tillhör
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Vid så kallad fullständig heterokromi
har en individ olika färg på ögonen,
som katten nedan. Heterokromi kan
bland annat uppstå till följd av mutationer under fosterutvecklingen.
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Värnlösa barns dag

Foto: Heterochromia: Female cat with eyes of different color av Jorge Barrios, commons.wikimedia.org

Kan du rulla tungan?
Våra egenskaper kan inte så lätt förklaras
Redan som små förstår vi att vi är lika våra föräldrar och att vi
har ärvt vissa egenskaper; skrattgropar, fräknar, mörkt hår, mammas
näsa eller pappas ögon. Vi kan också se att det finns stora variationer mellan människors utseende. När vi blir äldre vill vi förstå varför.
Är örsnibbarna fria eller fastsittande?

Kan man träna upp förmågan att rulla tungan? Ja, det stämmer att
det till viss del går att träna upp denna förmåga. Speciellt barn som
inte kan rulla tungan, kan lära sig när de blir äldre.

Vid undervisning om grundläggande genetik tittar vi gärna på
oss själva. Traditionellt utgår man ofta från yttre egenskaper
som anses bero på antingen dominanta eller recessiva anlag.
Det handlar om exempelvis fastvuxna eller fria örsnibbar, böjda
eller raka lillfingrar, uppnäsa eller rak näsa och om vi kan rulla
tungan. Men varför finns det en variation i hur dessa egenskaper
uttrycks, exempelvis hur mycket vi kan rulla tungan eller hur
rak näsan är?
De flesta av de här egenskaperna går inte att förklara med ett
enkelt korsningsschema. Redan på 40–50-talen gjordes familjestudier som visade att det inte var så enkelt. Förmågan att
rulla tungan ansågs vara dominant, men ändå visade studierna
att föräldrar som inte kunde rulla tungan ibland fick barn som
kunde det och att det fanns enäggstvillingar där den ena tvillingen kunde rulla tungan, men inte den andra. Dessutom går
det att träna upp förmågan, åtminstone hos yngre.
Ett annat exempel gäller fastvuxna eller fria örsnibbar. Fria örsnibbar brukar anses vara dominanta i förhållande till fastsittande men det går inte att dela in människor i två distinkta
grupper med fria respektive fastsittande örsnibbar.

Är lillfingrarna raka eller böjda?

Jämför med varandra och fundera på var gränsen går mellan att ha rak näsa eller uppnäsa,
fri eller fastsittande örsnibb, grop i hakan eller
ingen grop i hakan samt böjt eller rakt lillfinger.
Mer om de här och många fler egenskaper
finns att läsa på hemsidan Myths of human
genetics: udel.edu/~mcdonald/mythintro.html.

Det finns egenskaper som kan delas in i två grupper, men som
inte verkar ha någon enkel genetisk förklaring. Ett exempel är
vilken tumme som hamnar överst när man knäpper händerna.
Familjestudier har visat att det finns en väldigt liten eller ingen
ärftlig komponent som styr denna egenskap.
Det flesta egenskaper som rör vårt utseende har inte en enkel genetisk förklaring och hur miljön påverkar kan vara svårt att reda ut.
Men det finns undantag, konsistensen på öronvax anses bero på en
gen med en dominant och en recessiv allel. Läs mer på Myths of
human genetics., se länken till vänster.

Hur luktar urin när du ätit sparris?
En annan egenskap som ibland tas upp är om man
känner en speciell lukt från urinen efter att ha ätit
sparris. Det här undersökte en forskargrupp och
frågan de ställde sig var varför inte alla känner
lukten. Utsöndrar inte alla lika mycket eller ens
samma nedbrytningsprodukter eller har inte alla
förmågan att känna den speciella lukten?
Forskargruppen gjorde både en beteendestudie
och en genetisk studie. De lät en grupp kissa dels
efter att ha ätit sparris, dels utan att ha ätit sparris.
Deltagarna i studien fick sedan lukta på blindprover av både sin egen och andras urin och ange om
de kunde känna en specifik lukt. Forskarna testade
också innehållet i urinen. Slutsatsen blev att det
finns individuella variationer i kroppens förmåga
att bilda nedbrytningsprodukter som luktar, men
även i vår förmåga att känna lukten av dessa. Dessutom handlar det om koncentrationen av ämnena.
Förmågan att känna dofter varierar och beror på
en ärftlig variation av luktreceptorer. Men även
vanan att känna lukten påverkar. Äter man sparris
ofta utvecklas förmågan att känna lukten i urinen.
Källa
Pelchat, M. L. m.fl. (2011).Excretion and Perception of a Characteristic Odor in Urine after Asparagus Ingestion: a Psychophysical and
Genetic Study, Chemical Senses, 36(1), s. 9–17.
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Foto: Saxon Shield,
Muffed, Shell-crest
(red) av Jim Gifford,
commons.wikimedia.
org, CC BY-SA 2.0
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Duvor och Darwin
I England har man länge avlat på
duvor och idag kan tamduvor och
vilda duvor se helt olika ut. Bland annat kan benlängd, näbbens utseende
och fjäderdräktens färg
och form variera. Även
Charles Darwin studerade duvor och skrev om
dem i boken The Origin
of Species (1859), darwinonline.org.uk.

Learn Genetics
Dagens biologer har fortsatt att studera variationen hos duvor för att
förstå hur evolutionen fungerar på
molekylär nivå. Det kan man läsa om
på University of Utahs sida Learn Genetics, learn.genetics.utah.edu. Från
startsidan nås Pigeon Breeding: Genetics At Work med många bilder och
tydliga förklaringar till den genetiska
bakgrunden. Ett exempel de tar upp
är att avlade duvor kan ha en tofs på
huvudet, något som vilda duvor oftast saknar. Den tofsen beror på en
gen med två alleler där avsaknaden
av tofs är dominant. Sedan kan tofsen
se olika ut hos olika individer och det
beror i sin tur på flera andra gener.
Detta och många fler bra exempel
om duvor finns listade på webbsidan.

Foto: pixabay.com

Måndag

Januari 2019

Illustration: Diagram of the human heart av Wapcaplet, beskuren av Yaddah,
översatt till svenska av Caesar, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Hjärtat

Övre hålven

Lungartär

Aorta

Hur förstår vi verkligheten utifrån modeller?
H. förmak

Vilken är din första association när du hör ordet hjärta? Tänker du
på någon du tycker mycket om eller blir du frestad att köpa en
påse geléhjärtan? Som biologiintresserad tänker du kanske först
på hur det fysiska organet i bröstkorgen ser ut och fungerar?

H. kammare

V. förmak

En av lungvenerna

V. kammare

Hjärtat

1
2

A. Fickklaffar ‑‑ hindrar blodet att rinna
tillbaka från aortan till vänster kammare.
B. Höger kammare
C. Vänster kammare
D. Kranskärl
E. Yttre delen av vänster förmak
F. Segelklaffar -‑ hindrar blodet att rinna
tillbaka från vänster kammare till vänster
förmak.
G. Utgången av kranskärl inifrån aortan.
H. Aorta (uppklippt)
Facit: Se hemsidan i anslutning till detta
nummer av Bi-lagan

6
5

8
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3

4

Överst en modell av ett mänskligt hjärta i genomskärning. Övriga bilder visar hjärta
från får. Vilken beskrivning (A-H) passar till siffrorna (1-8) i bilderna.

I skolan använder vi ofta modeller av hjärtan i form av bilder, tredimensionella modeller, separata eller i en torso, och ibland använder vi funktionsmodeller där man ser i genomskärning hur blodet
cirkulerar. Animationer av hjärtat och hur det fungerar kan vara
mer eller mindre realistiska. Vilka bilder förmedlar vi till eleverna
och hur föreställer de sig att hjärtat ser ut? Det vi som biologilärare inte alltid gör är att diskutera med eleverna vilka begränsningar
och fördelar som finns med dessa pedagogiska modeller och visa
hur de relaterar till varandra och till ett riktigt hjärta.
Att dissekera ett hjärta ger förståelse för att ett verkligt hjärta
inte ser ut som modellerna. Till exempel gäller det förmaken.
Man kallar dem hjärtöron eftersom delar av förmaken finns på
utsidan av hjärtat, liknande öron. Blodkärlen ser ut som kraftiga
stela slangar på modellerna, men i ett verkligt hjärta är vissa av
kärlen inte alls lätta att hitta. Färgläggningen av teckningen till
vänster är tänkt att underlätta förståelsen men har inte något
med verkligheten att göra.

Blodkärlssystemet
Att förstå hur lilla och stora kretsloppet fungerar är ofta svårt för
elever. Ofta presenterar man de båda kretsloppen var för sig, men
hjärtat pumpar i verkligheten ut blod i båda kretsloppen samtidigt.
På modellerna är syrerikt blod rött och syrefattigt blod blått. I
verkligheten är det syrsatta blodet endast något ljusare rött och
det venösa blodet lite mörkare. Förvirrande är kanske att blodkärlen ser ut som blå strängar under huden, men detta beror
i stor utsträckning på att våglängder i den röda delen av spektrumet tränger djupare in i huden och inte reflekteras i samma
utsträckning som våglängder i den blå delen av spektrumet.

Bygg en modell
Att själv bygga en så verklighetstrogen modell
som möjligt av hjärtat i genomskärning gör att
man får tänka till ordentligt. Hur ska hjärtats rum
se ut och var ska blodkärlen ansluta? Varför rinner
inte blodet tillbaka och tar fel väg i hjärtat?
Vi testade att bygga en funktionsmodell av två
plexiglasskivor, lera av typen Cernitlera, plastslangar som brukar användas till akvariepumpar,
röd karamellfärg och en plastspruta. Se till att leran sluter tätt mot den undre plexiglasskivan och
plastslangarna för att ”blodet” inte ska läcka ut.
Tryck till den övre plexiglasskivan ordentligt mot
leran med små skruvtvingar. Bränn eventuellt modellen i 30 minuter i 110 °C. Tryck in det färgade
vattnet i modellen via ett av kärlen med hjälp av
en spruta. ”Blodet” flödar genom systemet, men
tyvärr är det svårt att visa ett kontinuerligt flöde
genom både lilla och stora kretsloppet.
Vilka begränsningar har modellen? Hur liknar
den ett verkligt hjärta och vilka skillnader finns?
På den mycket förenklade modellen ovan saknas
väsentliga delar, men den visar ändå principen för
hur ett hjärta fungerar.
Referenser
Animation från Wikipedia, sök på ”Hjärta”.
Animation från Arytmi Center, Södersjukhuset, Stockholm, se fliken
Om arytmi, www.arytmicenter.se
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Hjärtat och cirkulationssystemet ser olika
ut hos olika organismgrupper, men syftet
är att transportera ämnen, både nyttiga
ämnen som cellerna behöver och avfallsämnen. Jämför hjärtat och cirkulationssystemet hos ett däggdjur, en fisk och en
kräfta. Vilka skillnader och likheter finns?
• Däggdjuren har fyra rum i hjärtat och
dubbelt kretslopp. Det ger en effektiv
syrsättning av blodet.
• Fiskar har endast en kammare och
ett förmak och inte något dubbelt
kretslopp som finns hos däggdjur. Det
innebär att blodet måste passera två
kapillärsystem (i dels gälarna, dels övriga delar av kroppen) innan det kommer tillbaka till hjärtat.
• Kräftor har ett öppet blodkärlssystem. Blodet pumpas från hjärtats
enda rum ut i ett kraftigt kärl. Det
flödar sedan fritt i håligheter i kroppen innan det sugs tillbaka till hjärtat.
Referenser

v. 8

Regler för dissektioner finns på Bioresurs hemsida se
Resurser, Säkerhet och regler.

Sigvard, Sivert

v. 9

Dissekera ett hjärta
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Dissektionsbeskrivningar finns på Bioresurs hemsida, se
Publikationer, detta nummer av Bi-lagan eller Resurser,
Organismvärlden med ekologi, Fokus på djur.
Fascinerande fisk. Bi-lagan nr 3 2012
Jämförande fiskdissektion. Maciej Wesierski. Bioscience explained Vol 5, No 1. bioenv.gu.se/digitalAssets/1575/1575670_fiskdissve.pdf
Dissektion från Dalarnas högskola:
www.youtube.com/watch?v=_GlV-163TRQ

Medfött och inlärt
Pungmesens bo är mycket speciellt och ser ut som en pung med
en öppning i den övre delen. Hanen inleder arbetet med boet och
lyckas han locka till sig en hona, bygger de tillsammans färdigt
boet. Hur vet hanarna hur de ska påbörja bygget av ett bo och
hur det ska se ut? Är detta ett medfött eller inlärt beteende?
Många intressanta exempel på beteenden kan hämtas från vår
egen art, men även från djurvärlden. Det är beteenden som väcker frågor om anpassning och evolution, och vad som får djuren
att bete sig som de gör. En klassisk indelning av beteenden är i
medfödda eller inlärda, men är det en relevant indelning?
– Man kan inte säga att beteenden som exempelvis uppvaktning,
bobygge och jaktinstinkter är antingen medfödda eller inlärda,
båda komponenterna finns med, säger Per Jensen professor i etologi vid Linköpings universitet. Beteendet att bygga ett bo är för
fåglarna, likt många andra djur, instinktivt, men det är en process
som kan förbättras med tiden genom inlärning och erfarenhet.
I sin bok Djurens beteende skriver Per Jensen att allt beteende
är en fråga om både ärftligt och inlärt. Nervsystemet som styr
ett beteende är programmerat av gener, förmågan att lära sig
bygger på ett nervsystem som kan registrera och hantera ny information, alltså kan man säga att även inlärning har en genetisk
grund. Samtidigt finns det ingen gen som kan programmera ett
visst beteende så att det fungerar i alla sammanhang, det finns en
flexibilitet som gör att både inlärning och erfarenhet påverkar.

En pungmes (Remiz pendulinus) flyger ut från sitt bo.

– Man kan skilja mellan irreversibla och dynamiska eller reversibla effekter på beteendet, fortsätter Per Jensen. De irreversibla beror på gener som innehåller den information som
behövs för att bygga ett visst nervsystem, en viss uppsättning
muskler och sinnesorgan. De kan inte ändras när väl individen
har utvecklats klart. De dynamiska effekterna handlar om att
genernas aktivitet kan variera som ett svar på sådant som händer omkring individen. Nervsystemet kan under inverkan av
signaler i omgivningen till exempel slå av eller på gener som
kodar för ett visst hormon eller en neurotransmittor, och det
kan i sin tur förändra hur ett djur beter sig. Förlängd dagslängd

Foto: pixabay.com

Vad vet vi om djurens beteende?

Spindlar som väver sitt spindelnät är ett exempel på ett till stor del
medfött beteende. Beroende på spindelart, samt hur omgivningen
ser ut konstruerar spindeln specifika mönster.

påverkar till exempel beteenden som fågelsång
på våren.
Alla beteenden innehåller både ärftliga komponenter och någon form av inlärning, så kanske är
frågan om ett beteende är inlärt eller medfött inte
så intressant att ställa. Däremot kan man fundera
på hur inlärning går till och i vilken grad ett beteende beror på ärftliga komponenter i förhållande till inlärning. På nästa sida ges exempel på
djurs beteende som underlag för en diskussion
om medfödda och inlärda komponenter.

Fakta om pungmes
Pungmesen är en rödlistad art som är starkt
hotad. Den häckar vid stränder med rik vegetation av vass, buskar och träd. Längst ute
på en kvist byggs boet hängande med sin
karaktäristiska och slutna form. Både hanen och honan kan upprepade gånger under
samma häckningssäsong locka till sig nya
partners för att lägga nya kullar. I Sverige är
pungmesen bofast i de södra och västra delarna av landet, men hittas även tillfälligt så
långt norrut som i Uppland.
Källa: www.artfakta.artdatabanken.se

Foto: NSG Fischteiche in der Lewitz, Beutelmeise av Ralf Ottmann, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0
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En nykläckt sköldpaddsunge tar sig
ner till havet.
Foto: pixabay.com

Måndag

Tisdag

25

Onsdag

26

Torsdag

27

Fredag

28

Lördag

1

				Albin, Elvira

Ernst, Erna

Söndag

2

Gunborg, Gunvor

3

Diskutera!
Vi har tidigare i Bi-lagan gett exempel på observationsstudier av djur,
antingen vilda eller egna husdjur. Se
Bi-lagan nr 3 2014 eller nr 2 2016
(juniuppslaget).

v. 9

Adriana, Adrian

4

Tora, Tove

5

Ebba, Ebbe

6

7

Camilla

8

Torbjörn, Torleif

9

Edla, Ada		

10

15

Herbert, Gilbert

16

Gertrud		

17

Siv

v. 10
Internationella
kvinnodagen

Fettisdagen
Edvin, Egon

11

Viktoria

12

Greger

13

Matilda, Maud

14

Kristoffer, Christel

Förutom att studera djurens beteende kan eleverna också fundera
på graden av ärftlighet jämfört med
inlärning, utifrån beteenden som
observeras. Vi har samlat några exempel på beteenden på Bioresurs
hemsida som också kan fungera som
underlag för diskussioner.
Hur skiljer sig graden av inlärt kontra
ärftligt i exemplen nedan?

v. 11
Kronprinsessans
namnsdag
Edvard, Edmund

18

Josef, Josefina

19

Joakim, Kim

20

Bengt

21

Kennet, Kent

22

Gerda, Gerd

23

24

Gabriel, Rafael		

v. 12
Vårdagjämning
Marie bebådelsedag

25

Emanuel

26

Rudolf, Ralf

Världsvattendagen

27

28

Malkolm, Morgan

Jonas, Jens

29

Holger, Holmfrid

30

Ester

31

v. 13
Sommartid börjar

• Jämför hur en gökunge och en bofinkunge lär sig artens läte. Ta reda
på hur de första veckorna ser ut
för ungarna i respektive art.
• En nykläckt sköldpaddsunge tar
sig ner till havet för att ta skydd.
Hur hittar den vägen?
• Markattor kan med olika ljud för
orm eller leopard varna resten av
flocken för fara. Fundera på hur
beteendet uppkommer.
• Studera lövsalsfåglar (Ptilinorhynchus) och deras fantastiska
kreationer och beteenden för att
locka till sig en partner.

Vad är svårt för elever att förstå om

fotosyntes och cellandning?
Fotosyntesen och cellandningen är komplicerade processer som
är svåra att förstå för elever. Undervisningen måste med nödvändighet innebära förenklade förklaringar, men risken är att
förenklingar leder fel.

Fotosyntes

Cellandning

De kemiska summaformlerna för fotosyntes och cellandning
ser ju likadana ut fast tvärtom. Innebär det att reaktionerna är
omvändbara? Nej, de båda reaktionsserierna har inte någon som
helst likhet med varandra.
Fotosyntesen
Fotosyntesen består av två delar med vardera ett stort antal delreaktioner. Tidigare kallades den första reaktionsserien ljusreaktion eftersom den kräver solenergi, men den bör kallas foto
fosforylering. Den andra har kallats mörkerreaktion men ett
bättre namn är Calvincykeln. Denna reaktionsserie pågår hela
dygnet även när det är ljust och beteckningen mörkerreaktion
är därför inte lämplig.
Forskning pågår fortfarande för att förstå alla processer som
ingår i fotosyntesen och hur man kan tillämpa kunskaperna
genom att utvinna energi från cyanobakterier och alger eller
genom artificiell fotosyntes.
Cellandning = inre andning
I biologiundervisning används ofta begreppet cellandning
alternativt inre andning som beteckning för de tre delreaktionerna glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan
(elektrontransportkedjan). Dessa processer pågår under hela
dygnet och är oberoende av om det är ljust eller mörkt. I vetenskapliga sammanhang innebär begreppet cellandning endast andningskedjan.
Många har säkert testat att göra ett slutet ekosystem och förundrats av att
växterna kan klara sig så länge. Om man lyckas kan de efter hand öka enormt
i volym. Det borde ju innebära att behållaren väger mer. Eller? Behållarens vikt är
givetvis samma som från början, inget har ju tillkommit eller avgivits. Försöket är en
bra utgångspunkt för diskussioner kring hur fotosyntesen och cellandningen fungerar!

Alla organismer, med undantag av vissa bakterier, som lever i syrefria miljöer, har cellandning.

Celler av vattenpest
(Elodea canadensis) med synliga
kloroplaster

Växter: fotosyntes

cellandning

Det är bara växter, alger och cyanobakterier som
har fotosyntes, samt några grupper av bakterier
med en ursprunglig form av fotosyntes.
Fotosyntesen och cellandningen sker på helt
olika ställen i växtcellen, fotosyntesen i kloroplasterna och cellandningen i cellplasman och
mitokondrierna.
För växterna och andra grupper med fotosyntes
gäller att energin i de energirika ämnen som bildas under fotosyntesen måste bli tillgänglig. Organismer som inte har fotosyntes måste istället
äta energirika ämnen. Oavsett om organismer
har fotosyntes eller ej frigörs energin i de energirika ämnena genom de tre processerna i cellandningen – förutsatt att syre finns tillgängligt.
Energin behövs för att vi exempelvis ska kunna
röra oss och för att vi ska kunna tillverka kemiska
ämnen. Det sker genom att de energirika ämnena från fotosyntesen stegvis bryts ner under
cellandningens olika reaktionssteg och överförs
till främst ATP, som blir ett lättillgängligt energiförråd. Till cellandningen behövs syre och som
avfallsämne bildas koldioxid och vatten.
Bilder som visar hur syrgas och koldioxid bildas
och används i ett förenklat ekosystem visar ofta
inte växternas cellandning. Det gör att det blir
svårt att förstå betydelsen av de båda processerna.
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Klyvöppning
i blad från
ampellilja

Måndag
Harald, Hervor

Tisdag

1

Onsdag

2

Gudmund,
Ingemund

Ferdinand, Nanna

Torsdag

3

Marianne, Marlene

Fredag

4

Irene, Irja

Lördag

5

Vilhelm, William

Söndag

6

7

Irma, Irmelin

v. 14
Världshälsodagen
Nadja, Tanja

8

Olivia, Oliver

15

9

Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor

10

Ulf, Ylva

11

Liv

12

Artur, Douglas

13

Tiburtius		

14

Elias, Elis

17

Valdemar, Volmar

18

Olaus, Ola

19

Amalia, Amelie

20

Anneli, Annika

21

Skärtorsdagen

Långfredagen

v. 15
Patrik, Patricia

16

v. 16
Sista ansökningsdag till
höstens kurser på
universitet och högskolor
Allan, Glenn

22

Georg, Göran

23

Vega

24

Markus

25

Teresia, Terese

Påskafton

26

Engelbrekt

Påskdagen

27

28

Ture, Tyra			

v. 17
Annandag påsk
Tyko

v. 18

DNA Day

29

Mariana

30

Valborgsmässoafton
Konungens
födelsedag

1

2

3

4

5

Fotosyntes och cellandning i praktiken
I artikeln Fotosyntes och cellandning.
Hur hänger det ihop? i Bi-lagan nr 1
2017 skriver vi om laborationer som
eleverna genomförde under Sverige
finalen vid uttagningen till EUSO
(European Union Science Olympiad).
Laborationerna och de teoretiska uppgifterna är avsedda för elever som går i
åk 9 eller åk 1 på gymnasiet. De praktiska uppgifterna handlade om att
• tillverka mikroskopiska preparat
och titta på klyvöppningar.
• studera bildning av syrgas i små
bitar av spenatblad.
• visa klorofyllets fluorescens i UV-ljus.
• studera fotosyntes och cellandning
i två försöksserier där provrören
innehöll maggots och/eller gröna
växter. Den ena serien fick stå ljust
över natten och den andra mörkt.
På hemsidan, i anslutning till detta
nummer, finns laborationsbeskrivningarna tillsammans med de teoretiska uppgifterna som eleverna
skulle besvara. Det är många kluriga
uppgifter med anknytning till fotosyntes och cellandning. Testa gärna
att kombinera praktiska och teoretiska prov vid bedömning av elevernas förmågor.

Visste du detta om mossor?

Mossornas okända liv

Det finns djur som äter mossa ...
Många små djur lever hela sitt liv i mattan av mossor. Till exempel gäller det nematoder, björndjur och hjuldjur men även sniglar, gråsuggor, spindlar och insekter kan man hitta i anslutning
till mossmattorna. Men äter djur mossa? Ja, några arter kan göra
det. Bland större djur vet man att fjällämlar äter mossa under
vintern, och ibland kan man hitta mossa i magarna hos sorkar
och möss. Frågan är bara om de äter mossan medvetet eller om
den följer med när de äter något annat.
När man analyserade maginnehållet på ismannen Ötzi som
levde för cirka 5 200 år sedan hittade man sex olika arter av
mossor. Sannolikt åt han mossorna av misstag. Kanske lindade
han mossa runt sin mat, det kan ha vuxit mossa där han drack
vatten och han kan ha använt mossa för att förbinda sina sår.
... men inte så många
Biologer har länge tänkt att mossor inte är en viktig producent
i näringskedjan. De är inte speciellt smakrika och innehåller
mycket lite energi, men däremot fibrer, ligninliknande ämnen
och cellulosa. Många mossor innehåller dessutom giftiga ämnen. Sammantaget kan detta förklara att så få djur äter mossor och att mossmattorna som breder ut sig i en barrskog är
synbart orörda.

Mossor förökar sig med ägg och spermier

Röda stänkskålar som innehåller
anteridier hos hårbjörnmossa.
Foto: Fia Bengtsson

Mossor förökar sig ofta vegetativt, men de har också könlig förökning med ägg och spermier. Hos vissa arter bildas spermierna
i en ”skål” (stänkskål) i toppen av de hanliga skotten. Spermierna är beroende av vatten för att nå fram till äggen som i sin tur
bildas i toppen på en honlig individ. Men hur kan spermierna ta
sig från en hanlig mossplanta till en honlig planta?

E
A
B
Fortplantning hos mossor. Spermier
(A) överförs till honorganen (B). Efter
befruktningen utvecklas en sporofyt
(C, D) med sporkapsel (E). Här bildas
sporer som växer ut till antingen haneller honplantor.
Illustration: Karl Jilg (Nationalnyckeln Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor)

Leta stänkskålar
Alla björnmossor har stänkskålar, stora arter har
större skålar. Hårbjörnmossa är ganska lågväxt och
växer på torr öppen mark, medan andra vanliga
och mycket större arter är skogsbjörnmossa
och stor björnmossa (som är störst).
Dessa växer i fuktiga barrskogsmiljöer.
Stänkskålarna är ”övermogna” när det
börjar växa ett skott i mitten av skålen.
På det nya årsskottet bildas en stänkskål
följande vår. Se bild nedan till vänster.

Testa stänkskålar
När regndroppar landar på stänkskålarna
skvätter vattnet iväg och tar med sig spermier. Studera hur det går till genom att placera
en stänkskål på ett vitt papper och droppa vatten, färgat med karamellfärg, från cirka 50 cm
höjd. Hur långt skvätter färgen iväg? Vilka faktorer påverkar spridningsradien?
Läs mer
Populärvetenskaplig beskrivning av försöket med
stänkskålar av Fia Bengtsson: it.biol.lu.se/examensarbeten/biologi/100319fibe.pdf
En första guide till mossor i Bi-lagan nr 1 2007
Tre volymer om bladmossor ingår i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
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Illustrationer (stänkskål och hand
med pipett): Fia Bengtsson

Vad vet vi om mossornas okända liv? Varför är mossmattorna
täta och orörda i barrskogsmiljöer – äter inte djuren mossa?
Hur går det egentligen till när mossorna fortplantar sig? Och hur
kommer det sig att träden växer så bra i barrskogen?

D

C

Stor björnmossa
med stänkskålar
och nya årsskott

Tisdag

29

		

Onsdag

30

Valborg

Torsdag

1

Filip, Filippa

Fredag

2

John, Jane

Lördag

3

Monika, Mona

Söndag

4

Gotthard, Erhard

5

Husmossa

Måndag

Maj 2019

v. 18
Livet med cyanobakterier
Första maj
Marit, Rita

6

Carina, Carita

7

Åke

8

Reidar, Reidun

9

Esbjörn, Styrbjörn

10

Märta, Märit

11

Charlotta, Lotta

12

19

v. 19
Linn, Linnea

13

Halvard, Halvar

14

Sofia, Sonja

15

Ronald, Ronny

16

Rebecka, Ruben

17

Erik

18

Maj, Majken

Carola, Karolina

20

Konstantin, Conny

21

Hemming, Henning

22

Desideria, Desirée

23

Ivan, Vanja

24

Urban

25

Vilhelmina, Vilma		

v. 20

26

Det var länge ett mysterium att det finns
mycket mer kväve i våra barrskogar än
vad man kunde förvänta sig av luftens
nedfall. Nu vet man att även om mossorna själva har ett lågt kväveinnehåll så
bidrar de med 35–50 procent av kvävetillförseln. Det beror på att vissa mossor, som
husmossa och väggmossa, lever i symbios
med kvävefixerande cyanobakterier som
finns på mossbladen. Eftersom husmossa
och väggmossa är bland de vanligaste
mossorna i barrskogar är samarbetet med
cyanobakterier viktigt, i synnerhet som
det knappast finns några kvävefixerande
växter i barrskogsmiljöer. Kvävetillförseln
från cyanobakterier får stor betydelse för
tillväxten av träden i barrskogen.
Svensk Botanisk Tidskrift. Volym 112: Häfte 2, 2018

v. 21

Mer om mossor
Mors dag
Beda, Blenda

27

Ingeborg, Borghild

28

Yvonne, Jeanette

29

Vera, Veronika

30

Petronella, Pernilla

31

1

2

Titta på mossblad i mikroskop. De har
endast ett cellager. Tyvärr är det svårt att
se om det finns cyanobakterier på bladen.
Ur Bi-lagan:
Bygg en förnatratt och studera småkryp, se Ett myller
av djur, nr 2 2004.

v. 22
Kristi Himmelsfärdsdag

Titta i mikroskop på de allra minsta djuren, se Livet i
marken, nr 2 2011.
Odla mossa, se Mystiska mossor, nr 2 2013.

Hur kan vi veta ...
om vi ser världen på samma sätt?
Hur lär vi oss tolka det vi ser? Ett litet barn får lära sig att associera bestämda våglängder av synligt ljus med ordet för en viss
färg. Men ”färgen” finns bara i vårt medvetande. Färgnyanserna
är endast elektromagnetisk strålning av olika våglängder.
Vi kan få en föreställning om hur färgblinda personer upplever
omvärlden genom att jämföra bilderna till vänster. Dessa är tagna
med en app (CVSimulator) som har filter för olika typer av färgseende och är avsedd att underlätta färgval vid webbdesign.

3

4

4. Personer med tritanopi har nedsatt förmåga att se blå färger.
Bilderna är tagna med appen CVSimulator som har filter för olika typer av
färgseende. Ladda hem den utan kostnad till iPhone eller Android och testa.

Gul

Röd

Ljusabsorbans för ett normalseende mänskligt öga vid olika våglängder.
Lägg märke till hur nära absorbansmaximum för grönt och rött ligger.

Kameraliknande ögon med lins och ljuskänsliga synceller uppstod tidigt i ryggradsdjurens utvecklingslinje och fanns troligen
redan för 500 miljoner år sedan. Tapparna, som ger färgseende,
utvecklades före de mer ljuskänsliga stavarna.

Att människor och många andra primater även
kan registrera röd färg beror på att det inträffade
en dubblering av genen för bildning av opsin med
känslighet för grön färg för 30–40 miljoner år sedan. Genkopian förändrades sedan till att registrera
våglängder inom den gul-röda delen av spektrumet,
men gensekvenserna är fortfarande till cirka 96 %
lika. Om någon av generna är förändrad, inverkar
det på förmågan att se röd eller grön färg. Båda
generna finns på X-kromosomen. Det är betydligt
vanligare att män har defekt färgseende inom den
röda eller gröna delen av spektrat (8 %) jämfört
med kvinnor (1 %). Det beror på att kvinnor har ytterligare en X-kromosom som kan kompensera för
en förändring i en gen i den ena X-kromosomen.
Att det är så vanligt med defekt färgseende beror
på att gensekvenserna som styr bildningen av opsiner med känslighet för grönt respektive grön-gulrött är så lika och det medför att det ofta inträffar
överkorsningar som påverkar generna.

Färgseende hos ryggradsdjur

3. Deuteranopi ger nedsatt förmåga att se grön färg. Detta är den vanligaste
typen av förändrat färgseende. Bilderna som visar deuteranopi och protanopi är
mycket lika beroende på att känsligheten inte skiljer sig så mycket åt mellan tappar som registrerar grön-gul-rött respektive grönt ljus, se diagram till höger..

Cyan
Grön
Våglängd (nm)

Färgblindhet hos människor

Tidigt i evolutionen fanns endast två typer av tappar och två gener som styrde produktionen av opsiner, ämnen i tapparna som
reagerar på olika våglänger. Senare under evolutionen, men innan
uppkomsten av käkförsedda ryggradsdjur (det vill säga alla ryggradsdjur utom nejonögon och pirålar), inträffade två dubbleringar
av hela genomet. Totalt fanns nu åtta (2 x 2 x 2) gener för bildning
av opsiner, varav tre gick förlorade så att fem återstod. Antalet gener som finns bevarade hos nulevande djurgrupper varierar.

2. Protanopi ger nedsatt förmåga att se röd färg.

Blå

Evolutionen av tappar och stavar

Genomet dubbleras

1. Normal syn med tre typer av tappar med opsiner som registrerar ljus av olika
våglängd; korta våglängder (blått), medellånga våglängder (grönt) och längre
våglängder (grön-gul-rött).

Violett

Reptiler och fåglar har fyra typer av tappar, med opsiner känsliga för våglängder inom det blå, gröna, röda och ultravioletta
området av spektrat. Däggdjur, som nötkreatur, katter och hundar, har endast två slags tappar, känsliga för grönt respektive
blått. De har därmed sämre förmåga att särskilja röd-gröna nyanser, men kan skilja på rött och grönt om det är rena, klara
färger. Vilket innebär att även tjurar kan se röd färg. Människan
och våra närmaste släktingar har tre typer av tappar, som registrerar våglängder med maximum inom den blå, gröna och gula
delen av spektrumet, se diagram ovan. Av tradition benämner
vi tapparna som blå, gröna och röda.

Referenser
Davidoff , C. m.fl. (2016) Genetic Testing as a New Standard for Clinical Diagnosis of Color Vision Deficiencies. Transl Vis Sci Technol, Volume 5, Issue 5.
Lunds universitet. Syn: färgseende och färgblinda ögon hos människan och
andra djur www.djur.cob.lu.se/Svar/Fargseende.html#finns-farger-fargblindhetvaglangder-tre-tappar
Bowmaker J K & Dartnall H J (1980) Visual pigments of rods and cones in a human retina.
The Journal of Physiology, 298, s. 501–511.
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Illustration: Vectorized version of the GFDL image Cone-response.png, uppladdad av Maxim
Razin, baserad på arbete av DrBob och Zeimusu, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

2

Absorbans

1

Närbild på en flodflicksländas ögon
Foto: The eyes of a
damselfly av Gilles San
Martin, www.flickr.com,
CC BY-SA

Måndag

Tisdag

27

Juni 2019
Onsdag

28

Torsdag

29

Fredag

30

Lördag

31

					Gun, Gunnel

Söndag

1

Rutger, Roger

8

Börje, Birger

2

v. 22

Ingemar, Gudmar

3

Solbritt,Solveig

4

Bo

5

Gustav, Gösta

6

Robert, Robin

7

Eivor, Majvor

9

v. 23
Sveriges Nationaldag
Svenska
flaggans dag
Boris, Svante

10

Bertil, Berthold

11

Eskil

12

Aina, Aino

13

Pingstafton
Håkan, Hakon

14

Margit, Margot

Pingstdagen

15

Axel, Axelina

16

Fåglar och insekter är känsliga för våglängder i den ultravioletta delen av
spektrumet som tillsammans med tappar känsliga för blått, grönt, och gröngul-rött ljus ger en bild av omvärlden.
Eftersom vi inte kan uppfatta UV-ljus
kan vi inte heller förstå hur till exempel
en fjäril ser.
I bilderna nedan ser man en tydlig kontrast
mellan kronblad respektive blommans
mitt med ståndare och pistiller, samt dessutom tydliga linjer i kronbladen hos midsommarblomster. Man tror att detta hjälper insekterna att hitta nektar och pollen.
Bilderna har tagits genom att belysa med
UV-ljus från en enkel UV-lampa, som
till exempel kan köpas från företag som
säljer skolmaterial.

v. 24
Annandag pingst
Torborg, Torvald

Ögon känsliga för UV

17

Björn, Bjarne

18

Germund, Görel

19

Linda

20

v. 25

Alf, Alvar

21

Paulina, Paula

22

Adolf, Alice

23

1

2

3

4

Midsommarafton
Sommarsolståndet

Johannes
Döparens dag

24

David, Salomon

25

Rakel, Lea

26

Selma, Fingal

27

Leo

Midsommardagen

28

Peter, Petra

29

Elof, Leif

30

v. 26
Bild 1–2 vitsippa, bild 3–4 midsommarblomster,
till vänster i UV-belysning och till höger i normalt solljus

B

Sverige

Porto betalt

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

Specialnummer av Bi-lagan

Bioresursdagar 12–13/11

Nästa nummer av Bi-lagan, nummer 3 2018,
blir ett specialnummer med fokus på cell- och
molekylärbiologi. Det är ett område som expanderar extremt snabbt och forskning inom
de flesta områden inom biologi och medicin
påverkas på ett eller annat sätt av den nya
kunskapen som växer fram. Vi vill därför lyfta
aktuell och tillämpad forskning med koppling
till styrdokumenten för biologi.

Programmet för höstens Bioresursdagar anknyter till magasinet om aktuell forskning
inom cell- och molekylärbiologi som presenteras till vänster på denna sida och som
kommer att lanseras under kursdagarna.
Kursdagarna fylls som vanligt med föreläsningar, laborationer, övningar och diskussioner. Anmälningsformuläret läggs ut på vår
hemsida den 3 september.

I magasinet medverkar ett stort antal forskare
och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen
till skolan genom introducerande texter och
relaterade övningar och laborationer. Vi hoppas att det ska bli intressant läsning för alla
lärare som undervisar i biologi och även för
lite äldre elever.

Kursdag 22 oktober

Ur innehållet:
• Cell- och molekylärbiologi som grund för
forskning inom biologi och medicin.
• Genteknikens utveckling, samt tillämpningar av Crispr/Cas9-tekniken inom
medicin och växtförädling.
• Epigenetik, inverkan av livsstilsfaktorer
och miljögifter.
• Människans evolution i ett molekylärbiologiskt perspektiv.
• Spridning av infektionssjukdomar och
och smittspårning med influensa och klamydia som exempel.
• Livets ursprung och utveckling, om bakteriers, arkéers och eukaryota organismers evolution.
• Utvecklingsbiologi, om genreglering och
cellers differentiering.

Vi fortsätter satsningen på kursdagar för lärare
som undervisar nyanlända elever på grundskola och gymnasium. Den 22 oktober erbjuder vi
en kursdag i Uppsala kring samlevnadsfrågor.

Temat för Utmaningen, som riktar sig till
förskolan och F–9 i grundskolan, är Biologiska rytmer. Läs mer på vår hemsida, se Resurser, Utmaningen.

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

Bioresurs webb, Facebook
På vår webbsida hittar du undervisningsidéer,
länkar, information om säkerhet vid laborationer med mera. Bevaka även Bioresurs hemsida för anmälan till kurser och konferenser.
Vår Facebooksida Bioresurs ersätter tidigare
nyhetsbrev. Här skriver vi bland annat om
biologinyheter, undervisningsidéer och kurser.
Tidningen Bi-lagan

Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan,
annonsansvarig
lisa.reimegard@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik. Tidningen utkommer med tre
nummer per år och riktar sig till alla som arbetar
med uteverksamhet, naturorienterande ämnen och
biologi, från förskola till gymnasium/vuxenutbildning.

Ida Solum
Utvecklar Bioresurs hemsida
ida.solum@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Produktionen av
tidningen är
Svanen- och
FSC-märkt.
YC

TR

Bioresurs
önskar alla en
bra start på
höstterminen!

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

Utmaningen 2017–18
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En art av pä

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

1
K 3 04

0

Lars Erik Lindell
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Webbansvarig
lars-erik.lindell@slu.se
018-67 22 91

