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

Bioresurs har som uppdrag att stödja och inspirera 
lärare bland annat genom att 

• främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, 
• arbeta med kompetensutveckling för lärare, 
• ge råd om experiment och fältmetodik, 
• arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap och för  
   en integration av biologiska frågeställningar i skolan och 
• främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv.

Vid frågor om innehållet, kontakta redaktionen: 
info@bioresurs.uu.se
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Vårkänslor?
Mycket av det som ryms inom biologiundervisningen kan 
väcka känslor. I det här numret tar vi upp två stora frågor 
som det stormar kring just nu: skogsutredningen och den 
pågående coronapandemin. Hur kan vi få till ett hållbart 
skogsbruk och hur ska smittspridning och vaccinationer 
hanteras? Bortom alla stormar är det ändå positivt att så 
många är engagerade och vill att det ska bli så bra som möj
ligt. Vi hoppas att artiklarna ger en påfyllnad till faktabasen, 
en fördjupning kring varför det behövs en diskussion kring 
hur vi ska hantera både skog och hälsa och nya uppslag till 
den egna undervisningen. 

På sidorna 13–17 beskrivs skogsutredningen och några 
olika övningar på temat skog presenteras, bland annat från 
ett nytt läromedel som SLU tar fram. På sidorna 18–22 ger 
mikrobiologen Anders Bergqvist svar på vanliga vaccin
frågor och vi får även veta mer om vaccinframställning via 
företaget Novavax och ta del av reflektioner från lärare som 
prövat diskussionsuppgifter om vaccinationer.

I förra numret av Bilagan tog vi upp behovet av arbete 
med källkritik under pandemin. Medan vaccinationerna pågår 
i samhället blommar nya falska påståenden upp som sprids i 
sådan omfattning i sociala medier att Läkemedelsverket gått 
ut med flera klargöranden, bland annat detta: 

”
Mycket av det som ryms inom biologi
undervisningen kan väcka känslor. 

Genom att undervisa om vacciner: vad de innehåller, hur de 
fungerar och hur de tas fram kan elever få kunskaper som 
förhoppningsvis “vaccinerar dem” mot falska påståenden. 

Skärmdump från www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin

En följd av pandemin är att många vill omskola eller vidare
utbilda sig och regeringen satsar därför extra pengar på ut
bildning. En del av denna satsning gäller korta kurser som 
riktar sig till redan yrkesverksamma. Bioresurs har tagit ini
tiativ till två sådana kurser som ges av Uppsala universitet 
under läsåret 2021/2022. Den ena kursen handlar om labo
rationer och säkerhet vid mikrobiologiskt arbete och den an
dra om bioinformatik. Båda kurserna kommer utöver själva 
ämnesinnehållet ha ett fokus på skolans förutsättningar och 
ämnesdidaktiska diskussioner och vänder sig till dig som är 
ämneslärare inom biologi. Anmäl dig till höstens kurser via 
webbplatsen antagning.se senast den 15 april.

Trevlig läsning i vårsolen!
önskar Bilagans redaktion
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Vem gör vad för 
biologilärare? 

– orientering i ett 
 landskap av resurser

Många beslut ska tas när undervisning planeras, 
genomförs och utvärderas. Frågor om vad, hur 
och varför biologiundervisningen ska göras på 
det ena eller andra sättet är ständigt närvarande. 
Inspiration och påverkan kommer från många 
håll och undervisningen formas i ett komplext 
samspel. Som ny föreståndare (och orienterare) 
ville jag få fram en karta över hela biologiunder
visningslandskapet. Arbetet är påbörjat, här de
las några nedslag i den växande kartan över vem 
som gör vad för biologilärare idag.

Skolverket
Skolverket ger stöd för tolkning av styrdokument 
i kommentarmaterial och snart också genom äm
nessidor för biologi. De reviderade kursplanerna 
för grundskolan och grundsärskolan börjar gälla 
den 1 juli 2022 (se artikel på sidorna 6–7). Bio
resurs har gjort jämförelser mellan den nuvarande 
och  den reviderade kursplanen för grundskolans 
biologi (se vår webbplats). Tillsammans med 
Skolverket och de andra resurscentrumen ordnar 
vi kursdagar och webbinarier som ger tillfällen 
för lärare att diskutera och konkretisera styrdoku
menten. Gymnasiets kurser i biologi ska revideras 
för att anpassas till ämnesbetyg (klart till hösten 
2024) och det är något vi får återkomma till fram
över. I Lärportalen på Skolverkets webbplats finns 
flera moduler med koppling till biologiämnet. 

Biologididaktik
Lärportalens texter är ett exempel på underlag 
för didaktiska diskussioner, forskningsöversik
ter från Skolforskningsinstitutet ett annat. Till 
forskningsöversikten Laborationer i naturveten-
skapsundervisningen finns även förslag på dis
kussionsfrågor. ATENA Didaktik (publiceras av 

NATDID, atenadidaktik.se) har en sökbar kate
gori för biologi. Artiklarna sammanfattar forsk
ning och ska lätt kunna kopplas till undervis
ning. I en Facebookgrupp tipsade en lärare om 
en artikel i tidskriften Forskning om undervisning 
och lärande som handlade om kritiska aspekter i 
undervisning om växthuseffekten. Det ledde till 
att vi provade en "Journal Club" via vår digitala 
mötesplats Zooma med Bioresurs kring artikeln. 
Deltagarnas positiva utvärdering pekar på att 
detta är något Bioresurs gärna kan fortsätta med. 
Vi utvecklar också didaktiska texter till övningar 
och laborationer på vår webbplats (se artikel 
på sidorna 11–12, där några av våra evolutions
övningar diskuteras ur ett didaktiskt perspektiv).

Laborationer och övningar
Det finns mängder av tips på övningar inom 
biologiområdet. Exempel på aktörer som vi föl
jer är Norska Naturfagcenter och engelsksprå
kiga sidor som HHMI BioInteractive, Biology 
Corner och Science in School. 

Att prova en ny laboration eller övning kan 
kännas svårt om man är ensam. Bioresurs kurs
dagar ger tillfällen att tillsammans med kollegor 
sänka tröskeln till att prova något nytt. Digitala 
träffar verkar också kunna fungera för vissa öv
ningar, något vi ska utveckla framöver. Syftet 
med att komplettera skrivna instruktioner med 
filmklipp (se Kromsomjakt – mitos i vitlöksröt-
ter på Bioresurs webbplats) är också att skapa 
trygghet kring ett undervisningsmaterial. NTA 
(Naturvetenskap och teknik för alla, ekonomisk 
förening) har regionala samordnare som sköter 
logistik av Temamaterial och fortbildningar för 
de huvudmän som har avtal så att lärare ska kän
na sig trygga i användningen av deras material. 

Idag utbyter kollegor snabbt tips och idéer från många håll i ett komplext 
under visningslandskap med många aktörer. Här ges några exempel med kom
mentarer till hur Bioresurs samspelar, sedan följer artiklar av några aktörer.

Text: Ammie Berglund
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Frågor till  
Britta Pilkvist
Aktiv i Biologilärarnas för-
ening och administratör för 
Facebookgruppen Biologilä
rarna som startades under 
föreningens årsmöte 2014

Hur fungerar Facebookgruppen Biologi
lärarna idag jämfört med när den startades? 

I början kom inte så många inlägg, administratö-
rerna fick själva lägga ut tips och idéer. Numera 
är gruppen väldigt aktiv, med bra inlägg i lagom 
mängd. Tips och idéer delas och vi får hjälp om 
vi behöver. Klimatet är varmt och stöttande. 

Ser du några trender eller mönster i de  
ämnen som diskuteras? 

Vi är till för alla som undervisar i biologi oav-
sett ålder på våra elever. Idag är det mer vanligt 
att gymnasielärare och högstadielärare gör 
inlägg. Jag önskar att fler gör inlägg gällande de 
yngre åldrarna, det är så viktigt arbete de gör.
Ett tydligt mönster är sommarens inlägg med 
frågor på arter från vår svenska natur och hjälp 
med bestämning. Det tycker jag är jättebra. 
Tänk vad många som då får en uppfräschning 
av artkunskapen, som är en viktig del i biologin.

Vad påverkar dig i olika val som görs när 
du planerar biologiundervisning?

Jag har förmånen att arbeta på Naturvetenskaps-
programmet på Erik Dahlbergsgymnasiet i 
Jönköping, en stor skola med fyra paralleller 
på programmet. Många lärare är inblandade i 
biologiundervisningen, vilken tillgång det är.  Vi 
har samma upplägg i planeringen. Grunden är 
det centrala innehållet, sedan tar vi så ofta och 
mycket det går in aktuella händelser i biologin.

Frågor till  
Wilhelm Tunemyr
Lärare i åk 7–9 och aktiv 
i Facebookgruppen NO i 
grundskolan och ledamot 
i LMNT (se nedan)

När du ska planera ett arbetsområde i biologi 
– vad påverkar dina val?

En blandning. Facebookgruppen är jättebra när 
jag letar efter idéer och uppslag för laboratio-
ner, tips på filmer eller vill diskutera någon fråga. 
Läromedlet ger ett bra urval som stämmer 
med styrdokumenten och en fysisk bok ger 
trygghet för eleverna. Begränsat med tid gör 
det svårt att ta in så mycket annat material. 
Lärarhandledningar är delvis användbara, till 
exempel provfrågor som visar nivå på vad som 
är rimligt att kunna. Laborationsförslag är ibland 
bra men vissa handledningar är för oexakta, 
särskilt för en som inte läst så mycket biologi. 
Man behöver detaljer och även få veta vad som 
inte funkar, vanliga misstag. Tid är avgörande, om 
det krävs tre veckors förberedelse för en labb 
så blir den inte av. På vår skola jobbar vi med 
en treårsplan i NO. När den gjordes arbetade 
vi igenom läroplan och läromedel. Nu avvaktar 
vi Skolverkets kommentarmaterial innan vi går 
vidare med de reviderade kursplanerna och 
hoppas få tillräckligt med tid för att igen ha en 
grundlig diskussion om ämnet som helhet.
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LMNT är en ideell förening för 
lärare inom matematik, naturve-
tenskap och teknik som arrang-
erar föreläsningar och workshops. 
I tidningen LMNTnytt kan man läsa 
bidrag från medlemmar och andra. 

Sociala medier för biologilärare
Många intressanta inlägg om biologiundervisning 
görs i Biologilärarnas förenings Facebookgrupp 
Biologilärarna, som startades på initiativ av Britta 
Pilkvist (se nedan). Bioresurs följer även med 
stort intresse exempelvis NO-grupp mellanstadi-
et, NO och Teknik år F–3 och NO i grundskolan 
där Wilhelm Tunemyr är aktiv (se nedan). 

Museer och Science centers
Museer och Science centers har skolprogram 
och lärarfortbildningar kopplade till deras res
pektive verksamheter. Nu pågår också ett ar
bete med att digitalisera delar av deras utbud. 
Läs om Naturhistoriska riksmuseets digitala 
resuser på sidorna 8–9. Göteborgs naturhisto
riska museum erbjuder livestreamade lektioner, 
som Vilda djur i Sverige. Förra året genomförde 

de lektioner tillsammans med skolor från Arje
plog i norr till Lund i söder. Evolutionsmuseet 
i Uppsala erbjuder  visningar via Skype av di
nosaurier och människans ursprung och deras 
Tidspromenad kan användas varsomhelst.

Technichus Science Center (Härnösand) och 
Tom Tits Experiment (Södertälje) ska lansera ett 
ARverktyg (Augmented Reality) med experi
ment som kan upplevas på distans (läs mer på  
digitalimpactnorth.se, sök på ”science centers”).

Fler goda möten
Här har bara några exempel på alla de aktörer som 
erbjuder bra resurser för biologilärare nämnts – ta 
del av fler via Bioresurs webbplats under Länkar. 
Vi fortsätter att utveckla resurser för och med lä
rare och vill också bidra till att skapa fler möten 
mellan lärare från hela landet med de didaktiska 
frågorna vad?, hur? och varför? i centrum.

https://digitalimpactnorth.se/
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I Bilagan nr 3 2020 beskrevs en idé för att testa 
om kopparjoner kan hindra angrepp av rost
svamp. Kopparsulfat som växtskyddsmedel är 
förbjudet i Sverige men tillåtet inom EU för att 
motverka svampangrepp. Försöket gick ut på 
att plocka både friska och rostsvampangripna 
Salixblad under augusti–september, behandla 
de friska bladen med kopparsulfatlösning och 
sedan pensla rostsvampsporer från de angripna 
bladen till de friska. Vi blev lite sena i starten, 
men fick tag i Salixpinnar som planterades och 
satte gröna blad i november. Bladen plockades 
och vändes i kranvatten eller i utspädd kop

När det inte går som tänkt...
– Bioresurs testade ett försök med rostsvamp

Pinnar av Salix (sälg)
fick skott med gröna 
blad inom en månad. 
Bilden med petriskå-
larna visar skillnaden 
på bladens utseende 
i kranvatten (till vän-
ster) respektive kop-
parsulfat (till höger).

parsulfatlösning  (0,1 M) och lades på fuktat 
filtrerpapper. Sedan penslades svampsporer på 
bladen. Sporerna hade samlats in från angripna 
blad under hösten och förvarats i frysen.

Efter en vecka hade inga rostsvampsporer 
grott, men däremot penselmögel på bladen 
med kranvatten. Ingen förväntad rostsvamp
odling kom igång men efter några veckor var 
det ändå intressant att jämföra bladen. Bladen i 
kopparsulfatlösning hade inte gulnat! Att blad 
gulnar beror på att klorofyllet bryts ner av en
zymer. Kanske stör kopparjonerna dessa enzy
mer – ett uppslag för ett gymnasiearbete?

Text: Ammie Berglund

PhET – en resurs med simuleringar i biologi
phet.colorado.edu

I simuleringen Naturligt urval (se skärmdump nedan) prövas om pälsfärg, form på tänder och öro
nens utseende påverkar överlevnaden i en kaninpopulation. Klimat, förekomst av rovdjur och till
gång till mat kan varieras. På Bioresurs webbplats hittar du förslag på uppgifter till simuleringen och 
i Zooma med Bioresurs den 14 april provar vi simuleringen tillsammans med Andreas Göransson, som 
forskar om visuellt lärande och kommunikation vid Linköpings universitet.

https://phet.colorado.edu/
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Nya kursplaner i biologi

Kunskaper i de naturorienterande ämnena 
är viktiga för att eleverna ska kunna delta i 
samhälls debatten och ta ställning i samhälls
frågor med natur vetenskapligt innehåll, till 
exempel frågor som rör miljö och hälsa. Kun
skaperna är också viktiga för framtida utbild
ningar och yrken och för att eleverna ska kunna 
förhålla sig källkritiskt till den information de 
möter, exempelvis i media.

Ett övergripande syfte med undervisningen i 
de naturorienterande ämnena är att elever ska ut
veckla en nyfikenhet och ett intresse för att lära 
sig mer om sig själva och omvärlden. Eleverna 
ska också få möjlighet att söka svar på frågor 

med egna systematiska undersökningar. Genom 
att väcka och hålla kvar elevernas nyfikenhet och 
intresse för de naturorienterande ämnena finns 
goda möjligheter att utveckla deras kunskaper 
och förståelse för ämnena, så att de står väl rus
tade för ett liv i ett samhälle i ständig förändring.

Förändringar i alla tre delar
Regeringen fattade i augusti 2020 beslut om re
viderade kursplaner för grundskolan, samesko
lan och specialskolan. Skolverket planerar för 
beslut om grundsärskolans nya styrdokument i 
mars 2021. De reviderade kursplanerna börjar 
gälla den 1 juli 2022.

Kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan 
har reviderats och de nya kursplanerna börjar gälla den 1 juli 2022. Syftet med 
revideringen har varit att kursplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärare 
och att ämnenas syfte och centrala innehåll ska få större fokus i undervisningen. 

Text: Malin Lavett Lagerström, Karin Bårman, Mats Hansson, Mats A Hansson och Johnny Häger
E-post: malin.lavett.lagerstrom@skolverket.se, karin.barman@skolverket.se, mats.hansson@skolverket.se, 

mats.hansson2@skolverket.se och johnny.hager@skolverket.se

Foto: www.pexels.com
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Revideringen omfattar förändringar i kurspla
nens alla tre delar: i syftestexten och de lång
siktiga målen, i det centrala innehållet och i 
kunskapskraven. Förändringarna innebär bland 
annat att fakta och förståelse lyfts fram mer. 
Det centrala innehållet har anpassats vad gäller 
konkretionsgrad, omfattning och progression 
och kunskapskraven har blivit mindre detalje
rade. Behovet att ändra har sett olika ut i olika 
ämnen och omfattningen av ändringarna varie
rar därför mellan de olika ämnenas kursplaner. 

Fakta och förståelse
I den reviderade kursplanen i biologi har de 
långsiktiga målen i syftestexten fått en annan 
ordningsföljd och ett av målen har formule
rats om. Tidigare stod det att eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att an-
vända biologins begrepp, modeller och teorier för 
att beskriva och förklara biologiska samband i 
människo kroppen, naturen och samhället. Nu 
står det att eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper om biologins begrepp och 
förklaringsmodeller för att beskriva och förklara 
samband i naturen och människokroppen. Syftet 
med ändringarna är att lyfta fram fakta och för
ståelse i kursplanen. För att göra syftestexten 
tydligare har även innehållet disponerats om. 

Centrala innehållet kortas ner
Det centrala innehållet har bland annat kortats 
ner genom att hela eller delar av några innehålls
punkter har tagits bort och genom att innehålls
punkter med liknande innehåll har slagits sam
man. En annan ändring är att kunskapsområdet 
Berättelser om natur och naturvetenskap i årskur
serna 1–3 samt kunskapsområdet Biologin och 
världsbilden i årskurserna 4–6 och 7–9 har tagits 
bort. Innehållspunkterna i området har strukits 
eller flyttats till andra kunskapsområden. 

I revideringen har också progressionen i det 
centrala innehållet mellan olika stadier setts 
över med målet att komplexiteten ska öka 
successivt mellan olika stadier. Några av inne
hållspunkterna i den reviderade kursplanen har 
också konkretiserats för att förtydliga innehål
let och några innehållspunkter har fått en mer 
generell beskrivning än tidigare. 

Kunskapskraven i den reviderade kursplanen 
svarar mot biologiämnets tre långsiktiga mål. 
En skillnad jämfört med nuvarande kursplan är 
att det centrala innehållet inte finns med i kun
skapskraven på samma sätt som tidigare och att 
antalet bedömningsaspekter och värdeord har 
minskat. Kommentarmaterialet till kursplanen 
i biologi tar upp vad man kan fokusera på när 
man ska göra bedömningar i relation till kun

skapskraven. Kommentarmaterialet innehåller 
också kommentarer till kursplanens syfte och 
centrala innehåll.

Kursplanerna i grundsärskolan
I revideringen av grundsärskolans kursplaner i 
naturorienterande ämnen och verklighetsuppfatt-
ning har liknande ändringar genomförts. Kurs
planerna inom naturorienterande ämnen och 
verklighetsuppfattning har samordnats med 
varandra och med de reviderade kursplanerna i 
grundskolan. De långsiktiga målen som avslutar 
syftestexten liknar i högre utsträckning varan
dra. Det centrala innehållet och begreppsan
vändningen i de olika kursplanerna har också 
samordnats. I den reviderade kursplanen för 
verklighetsuppfattning har även ämnesinnehål
let förtydligats jämfört med tidigare.

Stöd på Skolverkets webbplats
På Skolverkets webbplats på sidan Styrdokument 
som revideras går det att läsa om förändringarna 
i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, spe
cialskolan och grundsärskolan. Där finns också 
länkar till de reviderade kursplanerna. 

På sidan Så använder ni kurs- och ämnespla-
nerna finns material för att diskutera planering, 
undervisning och bedömning utifrån de änd
rade kursplanerna. Materialet innehåller till 
exempel filmer, diskussionsfrågor och fördjup
ningsmaterial kring planering, bedömning och 
återkoppling.

Skolverket kommer också att publicera äm
nessidor med ämnesspecifika material för alla 
ämnen i de obligatoriska skolformerna där de 
viktigaste förändringarna i respektive ämne 
kommer att beskrivas. Det kommer också fin
nas diskussionsfrågor samt vanliga frågor och 
svar som handlar om kursplaneändringarna. 

Stödmaterial och bedömningsstöd 
På Lärportalen finns olika moduler med mate
rial för att utveckla undervisningen i de natur
orienterande ämnena. Modulerna är organise
rade utifrån de långsiktiga målen i kursplanerna 
och vänder sig till lärare i årskurserna 1–3, 4–6 
och 7–9. Materialen i modulerna har anpassats 
till de reviderade skrivningarna i kursplanerna. 
På Bedömningsportalen finns ämnesspecifika 
bedömningsstöd som kommer att uppdateras 
under 2021. Använd gärna de olika stöd och 
kompetensutvecklingsmaterialen när ni ut
vecklar undervisnings och bedömningsprakti
ken tillsammans. 

Om du som lärare har frågor om de revi
derade kursplanerna eller införandet är du väl
kommen att höra av dig till Skolverket! 
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Forskning blir lärresurser 
– på Naturhistoriska riksmuseet

Forskningen och samlingarna på Naturhistoriska 
riksmuseet är, tillsammans med den publika verk
samheten, museets hjärta. Därför är det självklart 
för oss att alltid utgå från forskningsavdelningens 
enorma kunskapsbank när vi utvecklar lärresurser. 
Vi drar inte igång ett projekt förrän vi har säkrat 
medverkan från minst en och gärna två forskare, 
helst med olika forskningsprojekt. Det gör att vi 
får in fler perspektiv och kan skapa ett större sam
manhang där vi lyfter fram kunskapen.

Analyserar tullbeslag
Förutom de nära 50 forskare som är anställda 
på museet kommer varje år hundratals gästfors
kare från hela världen för att studera de om
fattande samlingarna eller använda världsunik 
laboratorieutrustning. En av de totalt sex forsk
ningsenheterna (se ruta) är enheten för miljö

forskning och -övervakning. Här finns Centrum 
för genetisk identifiering, som varje år tar emot 
en stor mängd prover för DNAanalys. Bland 
de mer spektakulära analyserna hittar vi tullbe
slag av misstänkta exotiska souvenirer som ska 
artbestämmas. Man har också hjälpt polisen att 
skilja på industrihampa och cannabis i ett rätts
fall. Vid ett tillfälle gjordes en DNAanalys på 
en misstänkt burk rysk kaviar för att ta reda på 
om den var äkta, det vill säga om rommen verk
ligen kom från stör. Men det enda DNA man 
kunde hitta var låga halter av bakterieDNA. 
Själva romkornen kom inte från någon fisk. Inte 
heller från något annat djur eller någon växt. 
Där slutade analysen och vi vet inte vad rom
kornen var tillverkade av. 

De flesta analyserna görs på eDNA, eller en-
vironmental DNA, miljöDNA. Det är DNA som 

Bortom utställningslokalerna på Naturhistoriska riksmuseet bedrivs forskning 
inom en rad områden. Bakom välkamouflerade dörrar i utställningar och trapphus 
och högst uppe under den mäktiga kupolen och nere i källaren har museets fors
kare sina arbetsrum och laboratorier. Den pågående forskningen utgör en ständig 
inspirationskälla och faktagrund när museets pedagoger utvecklar nya lärresurser.

Text: Sara Schesny, museipedagog och digital producent vid Naturhistoriska riksmuseet
E-post: sara.schesny@nrm.se

Tysjöarnas naturreservat. Bilden inleder 
Natur historiska riksmuseets lärresurs Upp
drag miljöövervakning, där eleverna får före-
ställa sig en nationalpark där en främmande 
art eventuellt har flyttat in.
Foto: Andreaze, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Sara Schesny,  musei-
pedagog, Naturhis-
toriska riksmuseet
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samlats in i naturen. Med DNA från ett spill
ningsprov kan man identifiera individen som har 
lämnat spillningen, men också få detaljerad infor
mation om vad den har ätit. Genom att analysera 
ett prov från ett vattendrag får man reda på vilka 
arter som befunnit sig i vattnet i närtid.

Miljöövervakarens DNA-skola
2017 tog Centrum för genetisk identifiering 
fram Miljöövervakarens DNA-skola för yrkes
verksamma miljöövervakare på kommuner och 
länsstyrelser. Det är ett onlinematerial för att öka 
kunskapen om eDNA och om hur provtagningen 
ska gå till för att proverna ska gå att analysera. I 
materialet finns bland annat en ordlista och tre 
filmer som visar insamling, extraktion och analys 
av eDNA. Forskaren Erik Ersmark hade huvud
ansvaret för Miljöövervakarens DNAskola och 
han var också med i processen när museipedago
gerna gjorde en skolvariant av DNAskolan: Upp-
drag miljöövervakning. Utgångspunkten var de tre 
filmerna och utifrån dem växte ett scenario fram. 

Uppdrag miljöövervakning 
I en nationalpark har det dykt upp spår efter främ-
mande djur samtidigt som bävrarna tycks ha blivit 
färre. Oroliga medborgare hör av sig till länsstyrel-
sen. Vad är det för djur man sett spår av? 

Ungefär så inleds Uppdrag miljöövervak-
ning, en interaktiv och mestadels digital lärre
surs där de första avsnitten är helt webbaserade 
och självinstruerande. Insprängt i webbdelen 
finns möjlighet att bryta och göra en DNA-
extraktion i klassrummet. Därefter fortsätter 
webbdelen. Hela materialet avslutas med en 
sammanfattande diskussionsövning. 

I Uppdrag miljöövervakning får eleven rol
len som den miljöövervakare som ska ta reda 
på vem eller vad som har flyttat in i national
parken. Efter att ha tagit del av epost från oro
liga medborgare får eleven lära sig om invasiva 
arter och se hur DNAprover samlas in, extra
heras och analyseras. Information ges både via 
filmerna och via texter, varvat med interaktiva 
övningar. Slutligen kommer svaret från labbet: 
fyra DNAsekvenser ska matchas i en databas 
för att möjligen hitta vilken art som har flyttat in 
i nationalparken. I den avslutande diskussionen 
får eleverna sammanfatta vad de kommit fram 
till och ta ställning till vad länsstyrelsen bör göra 
med den nya invånaren i nationalparken.

Både medryckande och korrekt
Det är viktigt att scenariot som presenteras i 
en lärresurs, som Uppdrag miljöövervakning, är 
medryckande och trovärdigt. Det måste ligga 
nära verkligheten, men behöver inte följa den 

exakt. Det gäller att renodla och förenkla sce
nariot för att behålla fokus på den kunskap man 
vill förmedla. Där har forskarna en viktig roll, 
dels att tillhandahålla fakta, dels att garantera att 
faktainnehållet förblir korrekt trots förenklingar. 
När scenariot är klart bidrar forskarna med sin 
specifika ämneskompetens. Erik Ersmark tog till 
exempel fram DNAsekvenser för de arter som 
dyker upp i materialet och valde ut vilken forsk
ningsdatabas som skulle användas. Han med
verkar även själv i de tre filmerna om insamling, 
extraktion och analys av eDNA. 

Hur fungerar då upplägget för Uppdrag miljö-
övervakning i undervisningen? För att testa det 
fick tre klasser i årskurs nio på Viktor Rydbergs 
skola Vasastan, Stockholm, utföra uppdraget un
der en lektion innan materialet släpptes. 

"Eleverna blev lugna, det märktes att de var 
engagerade", sa läraren Annika Julkunen efter
åt. Matchningen av DNAsekvenserna visade 
sig även vara väldigt uppskattad bland elever. 
"Va?! Ska vi bara matcha fyra arter?" sa flera 
av eleverna när de testade materialet. De hade 
gärna velat matcha ännu fler.

Annika Julkunen skickar med några tips till 
den som vill testa Uppdrag Miljöövervakning i sin 
klass: "Det är svårt att hinna göra både webbde
larna och diskussionen vid samma tillfälle. Dela 
hellre upp arbetet i två lektioner. Om man bara 
har en lektion är det bra om eleverna gör några 
avsnitt i förväg för att få mer tid till diskussionen."

Syftet med Uppdrag miljöövervakning är att 
visa en praktisk tillämpning av DNAteknik. 
Den kan också öppna upp för resonemang 
kring biologisk mångfald och miljövård. En för
hoppning är att materialet ska väcka intresse 
och nyfikenhet för yrken där miljöövervakning 
ingår. Uppdrag miljöövervakning ligger öppet på 
Naturhistoriska riksmuseets webbplats, fritt för 
vem som helst att använda. Ingen nedladdning 
eller inloggning behövs och inga användarupp
gifter sparas. Gå gärna in och testa om du tyck
er att det motsvarar dina förväntningar!
www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmate-
rial/uppdragmiljoovervakning.html

Forskning på museet
Naturhistoriska riksmuseets forskningsavdelning 
består av följande forskningsenheter :

• Bioinformatik och genetik

• Botanik

• Geovetenskap

• Miljöforskning och övervakning

• Paleobiologi

• Zoologi

Tips!
Under våren 
bjuder Biore-
surs in Natur-
historiska 
riksmuseet 
för presenta-
tion av två 
andra digitala 
lärresurser. 
Deltagarna på 
Zoom-mötet 
får även testa 
och diskutera 
lärresurserna 
med kollegor. 
Mer informa-
tion finns på 
Bioresurs 
webbplats!

Annika Julkunen, 
lärare på Viktor Ryd-
bergs skola Vasastan
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Det utvidgade klassrummet 

Inom ramen för Friluftslivets år 2021 
samverkar landets friluftsaktörer och ex

perter inom utom hus pedagogik för att hitta nya 
vägar och använda den stora kunskap som finns 
för att nå ut till fler med friluftslivets fördelar. 
Länkar till information, material och förslag på 
aktiviteter från olika aktörer samlas på webbplat
sen  luftenarfri.nu. Där finns också en egen ingång 
för skolan med länkar till olika resurser som spe
cifikt kan intressera lärare:  luftenarfri.nu/ skolan. 

Via denna sida kan lärare få hjälp att både 
hitta aktiviteter som passar för skolan och se 
enkelheten i att bedriva undervisning utomhus. 
Webbsidan, som fylls på allt eftersom, innehål
ler länkar till såväl konkreta verktyg och inspi
rerande utbildningsmaterial om stadsnära ute
klassrum som kompetensutveckling. Resurserna 
samlas under tre rubriker. Under "Hjälp att 
komma ut" finner man till exempel en länk till 
Enabygdens naturskoleverksamhet, som har 
en mängd förslag på utomhusaktiviteter på sin 
webbplats, under "Hitta undervisningsmaterial" 
ett friluftsbingo och en film om allemansrätten 
och under "För dig som vill veta mer" länkar till 
flera av lästipsen i slutet av denna artikel. 

Lärande, hälsa och välbefinnande
När lektioner och undervisning genomförs ut
omhus får elever tillgång till en större yta och 
kan därigenom röra på sig mer. Växelverkan 
mellan olika lärmiljöer inne och ute leder till 
bättre skolprestationer, hälsa och välbefinnan
de. Samtidigt tas kunskapen ofta in via flera 
sinnen. Förutom att lära genom att se och höra 
kan intryck av lukt, smak och känsel göra det 
lättare att nå läroplanens mål. 

Nationell och internatio nell forskning kring 
undervisning och lärande visar att en kombina
tion av undervisning i klassrum och utvidgad lär
miljö bidrar både till förbättrad mål uppfyllelse 
och skolutveckling, där skolans alla kunskaps
former tas tillvara: fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet (Faskunger 2020, Faskunger 
m.fl. 2018). Delar av alla skolämnen passar att 
genomföras utomhus och friluftsliv, lek, rörelse 
och upplevelser i naturen återfinns i både den 
övergripande läroplanen och i flera kursplaner. 
Dessutom är kunskap om svensk natur och alle
mansrätten en förutsättning för att vi ska kunna 
bruka naturen och samtidigt bevara den. Här 
har skolan en viktig uppgift att nå ut till alla barn 
och unga med denna kunskap. 

Mer information
Kunskapsöversikt 
publicerad i anslutning 
till Friluftslivets år 2021: 
Faskunger J. (2020). 
Friluftslivets möjligheter

Faskunger J. m.fl. (2018). 
Klassrum med himlen 
som tak – En kun
skapsöversikt om vad 
utomhusundervisning 
betyder för lärande i 
grundskolan

Brügge B. m.fl. (2019). 
Friluftslivets pedagogik, 
en miljö och utomhus
pedagogik för kunskap, 
känsla och livskvalitet

Boldemann C. m.fl. 
(2019). Utomhuspeda
gogik – Lärmiljö, när
miljö och det utvidgade 
klassrummet

Dahlgren L.O. m.fl. 
(2007). Utomhuspeda
gogik som kunskapskälla 
– närmiljö blir lärmiljö

Ekström U. m.fl. (2019). 
Nycklar till naturen – 
med barnen i närmiljön

Lundvall S. (red) 
(2011). Lärande i 
friluftsliv – perspektiv 
och ämnesdidaktiska 
exempel

 Friluftslivets år 2021, med kampanjnamnet "Luften är fri", är en satsning som 
leds av Svenskt Fri luftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Syftet är att få 

fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta. En del i detta är att 
bidra till en breddad kunskap om kopplingen mellan lärande, na
turkontakt och fysisk aktivitet, med hjälp av omkring 150 aktörer 
som tar fram material och arrangerar aktiviteter över hela landet.

Text: Projektet Luften är fri – Friluftslivets år 2021
E-post: ylva.berner@svensktfriluftsliv.se
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Evolutionära 
processer
– sätt yngre elever 
på rätt spår

Evolution utgör en viktig grund för biologi
undervisningen. Genom att förstå evolutionens 
mekanismer och hur liv utvecklas blir det be
gripligt varför det är viktigt att äta upp hela 
penicillinkuren och varför djurarter dör ut när 
jordens temperatur stiger med flera grader. 

Variationsbegreppet
Evolution – var i denna hissnande komplexa 
process ska man börja sin undervisning? Flera 
studier pekar på att variationsbegreppet kan 
vara en startpunkt. När jag studerade sexåringar 
som deltog i interaktiv högläsning av en bok som 
handlade om hur ett fiktivt djur utvecklar en ny 
egenskap, visade det sig att ungefär en tredjedel 
av all barninitierad interaktion handlade om just 
variation på något sätt (Frejd, 2019). 

Variationsbegreppet innebär kortfattat att 
det finns skillnader mellan individer inom en 
art. I ett klassrum finns en mångfald av varia
tioner: ögonfärg, hudfärg och form på ansikten. 
Mångfald av variation finns också hos andra ar
ter: även vargar är olika stora och har olika form 
på huvudet och så vidare. Ett didaktiskt perspek
tiv är att lyfta att variation inte bara finns i djur
riket. Vitsippor skiljer sig till exempel åt i nyans 
och antal kronblad trots att de tillhör samma art. 
Vi ser inte vargar eller vitsippor lika ofta som 
vi ser människor och är inte lika ”tränade” i att 
upptäcka variationerna, men de finns där – även 
i egenskaper som inte är synliga för blotta ögat. 

I Bioresurs övning Sortera djur ska elever 
jämföra leksaksdjur och gruppera dem utifrån 
vilka likheter de kan upptäcka. Att diskutera 
likheter och skillnader mellan arter och inom 

en specifik art är ett fruktbart sätt att närma 
sig samtal om evolution även med riktigt unga 
elever (från sex år). I en forskningsstudie (Frejd 
2018) fick barn i förskoleklass diskutera hur det 
kommer sig att stora kattdjur (snöleoparder, le
jon, tigrar och jaguarer) är olika när det en gång 
för länge, länge sedan bara fanns en typ av katt
djur. Barnen diskuterade spontant likheter och 
skillnader mellan djur som överlever respektive 
inte överlever i en viss miljö.  

Att ge elever tillgång till konkret material 
som visar på variation, exempelvis fotografier 
eller leksaksfigurer, är viktigt av flera anled
ningar. Materialen hjälper eleverna att få syn på 
variation och underlättar för både elever och 
lärare genom att de kan peka ut detaljer för var
andra och på så vis skapa en gemensam förstå
else för vad de faktiskt pratar om. 

Olika egenskaper i olika livsrum
Ett annat sätt att närma sig samtal kring evolu
tion är att diskutera hur arter utvecklas i olika 
habitat (livsrum). I Bioresurs övning Päls med 
många funktioner ligger fokus på hur pälsen hos 
olika djurarter anpassats till respektive livsrum. 
Eleverna uppmuntras att fundera kring utma
ningar, relaterade till miljön, som djuret står in
för. En liknande uppgift får eleverna i övningen 
Fötter, fenor, labbar och tassar. En förtjänst med 
övningarna är att de bygger på att eleverna först 
skapar en gemensam förståelse för arternas kän
netecken, levnadssätt och habitat. Eftersom evo
lution är så komplext, är det lätt att gå vilse på 
vägen och det finns en hel del didaktiska utma
ningar man som lärare behöver hantera.

Forskning har visat att undervisning om evolution är utmanande. Johanna 
Frejd, som disputerat i didaktik, tipsar här om hur man kan börja tidigt med 
undervisning om evolution och hur vanliga missuppfattningar kan hanteras.

Text: Johanna Frejd, doktor i naturvetenskapernas didaktik, Institu-
tionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

E-post: johanna.frejd@liu.se
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Vad händer om en 
isbjörn föds med en 
brun päls? Läs om 
isbjörnens evolution 
i Bi-lagan nr 1 2016: 
Hur påverkas arterna 
i Arktis?

Tips!
Den 11 maj 
kommer 
Johanna Frejd 
medverka på 
en av Biore-
surs digitala 
träffar, Zooma 
med Bioresurs, 
och diskutera 
evolutions-
undervisning. 
Mer informa-
tion kommer 
på Bioresurs 
webbplats.
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Inte ett orsak-verkan-samband
En kritisk aspekt i att förstå evolution är att inse 
att organismers utveckling inte är ett resultat av 
ett kausalt 1:1 eller orsakverkansamband: ett 
djur får inte vit päls bara för att det är snöigt där 
det bor. I ett försök att undvika orsakverkan 
resonemang har jag i mina studier (Frejd 2018, 
Frejd m.fl. 2020) testat att vända på frågan och 
låtit elever fundera kring vad konsekvensen skulle 
bli om ett djur skulle födas med en annan egen
skap – exempelvis om en isbjörn föds på Arktis 
med brun päls istället för vit. Detta är inte ett 
orimligt scenario då det förekommer slumpmäs
siga mutationer som ger upphov till variationer 
inom en och samma djurart. De allra flesta elever 
förstår att den vita pälsen ger den jagande isbjör
nen ett kamouflage i det istäckta Arktis som gör 
det lättare att få tag i mat, en fördel som isbjörnen 
med brun päls saknar. I nästa steg kan då läraren 
beskriva konsekvensen av att en isbjörn svälter 
ihjäl relaterat till reproduktion. Isbjörnars ungar 
liknar sina föräldrar, precis som vi människor lik
nar våra föräldrar och precis som alla organismer 
liknar generationen innan dem. En isbjörn som 
dör innan den hinner få ungar, får inga ungar som 
liknar den. Men isbjörnar som överlever länge 
nog för att få ungar, får ungar som liknar dem. Det 
är detta som kallas naturligt urval. Att isbjörnar 
har en vit päls beror alltså på att isbjörnar med 
vit päls haft möjlighet att föröka sig och föra sina 
egenskaper vidare till sina ungar. 

Evolutionen är inte målstyrd
En vanlig missuppfattning, bland både barn och 
vuxna, är att livet på jorden utvecklats under 
många miljoner år och att det vi nu ser är ett slags 
”färdigt resultat” eller att vi nu har ”nått målet”. I 
forskningslitteraturen kallas detta för teleologiska 
förklaringsmodeller. Det faktum att vi människor 
under lång tid medvetet avlat fram egenskaper 
hos husdjur – exempelvis finns både riktigt stora 
och riktigt små hundar – är också något som kan 
krångla till det. Förändringar som sker i en popu
lation genom avel och förändringar som sker ge
nom naturligt urval är inte samma sak. Här måste 
man som lärare vara tydlig med att evolutionära 

processer i naturen inte är målstyrda, även om det 
går att påverka djurpopulationer genom avel. Om 
en organism kan överleva och kan reproducera 
sig, kommer den föra vidare sina egenskaper.

Ett sätt att utmana den teleologiska förkla
ringsmodellen är att fundera kring vad som skulle 
hända om det skedde en förändring i ett djurs livs
miljö. Föreställ dig återigen isbjörnen som fötts 
med brun päls på Arktis, men att jordens tempe
ratur om hundra år har stigit och att Arktis inte 
längre är täckt av is och snö. Skulle kanske en is
björn med brun päls överleva och kunna repro
ducera sig då? Hur skulle isbjörnars päls se ut om 
ytterligare hundratusen år? Att förändra villkoren 
i miljön (i tanken och samtalet) leder bort från att 
det skulle finnas ett mål med utvecklingen.

Vilken ålder?
Det finns olika bud om när det är läge att börja un
dervisa om evolution. En amerikansk forskargrupp 
(Kelemen m.fl.) menar att barn redan vid fyra års 
ålder kan lära sig om exempelvis naturligt urval. En 
italiensk forskarduo (Berti m.fl.) anser att man inte 
ska börja undervisa evolution förrän barn är cirka 
8–9 år, eftersom de ändå inte förstår ”på riktigt” 
innan dess. De undervisade en grupp elever inten
sivt – flera gånger i veckan i flera veckor – men 
upptäckte ändå missuppfattningar när kunskaper
na testades. Jag vill nog gärna förespråka den gyl
lene medelvägen: Barn kan redan vid 5–6 års ålder 
prata om saker som relaterar till evolution; som 
variation, artbildning, ärftlighet och anpassning till 
den miljö arter lever i. Vill man börja undervisa 
evolution så tidigt behöver man som lärare dock 
känna sig trygg med att det är helt okej att elev
erna inte förstår alla aspekter av evolutionsteorin. 
Syftet med att börja undervisa om evolution tidigt 
handlar mer om att låta eleverna börja bekanta sig 
med föreställningen om att djur och växter inte 
bara hux flux ”blir” på ett visst sätt utan att det 
finns bakomliggande biologiska faktorer. 

Ett urval av referenser
Berti, A. E. m.fl. (2017). International Journal of Science and 
Mathematics Education, 15(2), s. 215–232. 

Berti, A. E. m.fl. (2010). The Journal of the Learning Sciences, 
19(4), s. 506–538. 

Evans, M. E. (2000). MerrillPalmer Quarterly, 46(2), s. 221–254.

Frejd, J. (2018). Journal of research in childhood education, 
32(3), s. 251–267.

Frejd, J. (2019). Research in Science Education, s. 1–14. 

Frejd, J. m.fl. (2020). Journal of Biological Education, s. 1–17. 

Artiklar från Kelemens forskargrupp:

Brown, S. A., m.fl. (2020). Evolution: Education and Out
reach, 13, s. 1–19. 

Emmons, N. m.fl. (2016). Early Education and Develop
ment, 27(8), s. 1205–1221. 

För fullständiga referenser, se Bioresurs webbplats.

Bioresurs övningar
De tre övningar som nämns i artikeln 

heter Sortera djur, Päls med många 
funktioner och Fötter, fenor, labbar och tassar 
och finns alla på Biroesurs webbplats, under 
Resurser och Evolution. Där finns även många 
andra övningar med koppling till evolution.
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i hierarkin art – släkte – familj – ordning. 
Observera att djuren inte är proportion-
erliga beträffande storlek. 
Låt yngre elever ta med leksaksdjur av olika 
slag hemifrån och sortera dem i grupper 
efter hur de liknar varandra. För lite äldre 
elever kan övningen bli utgångspunkt för 
att diskutera anpassningar och evolution På vår hemsida, i anslutning till detta 

nummer, finns ett översikt ligt släktträd 
med ovanstående djurgrupper tillsam-
mans med frågor och kommentarer. 

Sortera djur 
Organismvärlden delas in i tre huvudgrup-
per: arkéer, bakterier och eukaryoter (se 
bild överst på nästa sida). Arkéer och 
bakterier består av encelliga organismer 
medan eukaryoter kan vara antingen en-
celliga eller flercelliga. Här fokuserar vi på 
den lilla kvisten i släkt trädet som utgörs av 
djuren, närmare bestämt kräldjur, fåglar 
och däggdjur. 
Vi har fotograferat leksaks djur och ord-
nat dem efter släktskap. Grupperna (med 
ovala ramar) eller de enskilda djuren rep-
resenterar ordningar, en taxo nomisk nivå 

   Åk 1–3: Sortera och gruppera. Namn på arter.              Åk 4–6: Sortera och gruppera. Livets utveckling.              Åk 7–9: Sortera och gruppera. Livets utveckling. Evolutionära jämförelser. 
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En utmanande utredning

Kort om Skogsutredningen
Vid en statlig utredning, som Skogsutredningen, får 
en särskild utredare/kommitté i uppdrag av reger-
ingen att utreda en eller flera frågor. Utredaren är 
ansvarig för alla förslag som presenteras men har 
ett kansli/sekretariat med en eller flera sekrete-
rare som vanligtvis gör merparten av själva utred-
nings- och skriv arbetet. Till en utredning kopplas 
oftast en referensgrupp och/eller en expertgrupp 
med personer från olika berörda instanser.  En 
statlig utredning är vanligtvis det första steget 
i en process mot ett nytt lagförslag eller en ny 
politikutveckling. Skogsutredningen 2019 är en del 
av januari avtalet, en sakpolitisk överenskommelse 
mellan regeringspartierna (Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet) och samarbetspartierna (Cen-
terpartiet och Liberalerna).

Betänkandet från Skogutredningen, som över-
lämnades den 30 november 2020 till regeringen, 
innehåller omkring 50 förslag och finns att läsa på 
webbplatserna för Statens offentliga utredningar, 
www.sou.gov.se, och Regeringskansliet, www.
regeringen.se. Sök på SOU 2020:73. En presenta-
tion av betänkandet finns även på Youtube, se 
www.sns.se och sök på Hur nyttja skogen?

Betänkandet är nu skickat på remiss till närmare 
200 organisationer som ska lämna sina svar till 
regeringskansliet senast den 30 april 2021. 

Uppdraget för Skogsutredningen 2019 var om
fattande, spände över komplexa områden och 
hade begränsad tid till sitt förfogande. I sam
mandrag skulle utredningen: 

• ta fram förslag för att finna balans mellan 
brukande och skydd i fjällnära skog,

• se över statens roll när det gäller nyckelbiotoper, 

• hitta nya flexibla skydds- och ersättnings former 
för skydd av skog och 

• föreslå hur internationella åtaganden om bio-
logisk mångfald ska förenas med en växande 
cirkulär bioekonomi*.

Här ges exempel på några av de förslag som la
des fram under var och en av dessa fyra punkter.

Fjällnära skog
Utredningen föreslår att cirka 500 000 hektar 
fjällnära skog ges ett långsiktigt skydd. Dels är 
området viktigt för biologisk mångfald på eko
systemnivå, dels möjliggörs nationalparksbild
ning där naturturism kan främjas. Redan idag är 
mer än hälften av den fjällnära skogen skyddad 
formellt och ytterligare en stor del har skogs
bolag och andra skogsägare valt att skydda via 
frivilliga avsättningar**. Utredningen föreslår 
även att ersättning till markägare betalas ut om 
tillstånd till avverkning nekas i fjällnära skog. 

Nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen utförde fram tills nyligen så 
kallade nyckelbiotopsinventeringar i syfte att 
skydda områden med extra höga naturvärden. 

I slutet av förra året överlämnade Skogsutredningen 2019 sitt betänkande 
”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” till  regeringen. 
Utredningens uppdrag gick ut på att lösa en strid om skogen som pågått i 
decennier – en svår uppgift, eftersom flera uppsatta mål inte är förenliga, 
gällande allt från bevarande av biologisk mångfald till ett fossilfritt samhälle.

Text: Karin Tormalm, näringspolitisk utredare vid Skogsindustrierna och en av 
Skogsutredningens fyra sekreterare under en del av utredningens arbete

E-post: karin.tormalm@skogsindustrierna.se

Foto: Leif Öster

* En cirkulär bioekonomi bygger på en hållbar förvaltning, produktion och 
förädling av förnybara biologiska resurser och råvaror men även på en 
hög grad av återanvändning och materialåtervinning. 

** En frivillig avsättning är ett område som markägaren frivilligt och utan eko-
nomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Området ska bestå av 
sammanhängande produktiv skogsmark och rymma höga naturvärden, kultur-
miljövärden eller sociala värden (vara av betydelse för rekreation och friluftsliv).

Tips!
Mycket material 
för skolan på 
temat skog finns 
på webbplatsen
skogeniskolan.se.

http://www.sou.gov.se/
https://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/
https://www.skogeniskolan.se/
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Denna typ av klassificering pågick fortfarande 
när direktiven för Skogutredningen skrevs. 
Utredningen kom fram till att klassificeringen 
saknar laglig grund och leder till rättsosäkerhet, 
eftersom markägare inte kan överklaga bedöm
ningen, och Skogsstyrelsen har av samma an
ledning slutat med dessa. Utredningen föreslår 
att så kallade naturmiljöbeskrivningar ska ske 
istället. Vid dessa registreras endast förekomst 
av naturvärden – ingen sammanvägd områ
desbedömning görs, som vid nyckelbiotops
inventeringarna. Informationen kan till exem
pel komma markägaren till nytta vid val av 
frivilliga avsättningar.

Flexibla skyddsformer
Utredningen föreslår att formellt skydd av 
skog i huvudsak bör ske frivilligt och på ini
tiativ av markägare. Vissa skogstyper som är 
av särskilt angeläget allmänt intresse bör dock 
kunna skyddas av myndigheter utan markäga
rens samtycke. Det handlar då om skogar med 
mycket höga naturvärden, med naturtyper som 
är speciella för vårt land och där Sverige som 
stat därför har ett ansvar för bevarandet. Det 
kan till exempel röra sig om ekskogar, kalkbarr
skogar och betespräglad skog.

Biologisk mångfald och växande 
cirkulär bioekonomi
Idag har vi högt ställda mål för bevarande av 
biologisk mångfald. Samtidigt vill vi uppfylla 
mål som rör ökad inhemsk livsmedelsförsörj
ning, ett fossilfritt välfärdssamhälle, ökat trä
husbyggande, in hemsk biodrivmedelsproduk
tion, fossil   fritt flyg och så vidare. Alla dessa 
målsättningar är inte förenliga och utredningen 
menar att det måste ske politiska prioriteringar. 
Idag har olika myndigheter uppdrag som står 
i strid med varandra vilket ibland kan skapa 
svårigheter att samverka. Även målsätt
ningar inom en och samma myndighet 
kan vara utmanande att förena. Skogs
styrelsen har till exempel ansvar både för 
miljökvalitetsmålet Levande skogar och för 
att säkra en hög skogsproduktion.  

Utredningen föreslår  att regeringen be
slutar om ett nationellt mål för ökad håll
bar tillväxt i skogen och att man är tydlig 
med vad som bör göras för att nå mål om 
biologisk mångfald. De åtgärder som före
slås ska vara finansierade av stadsbudgeten. 
Utredningen lämnar bland annat förslag om 
rådgivning för ökad skogsproduktion, natur
vårdande skötsel, miljöhänsyn, klimatanpass
ning, klövviltförvaltning och skogsskötsel för 
minskade skador. 
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Tips!
Vill du veta mer 
om planerna 
för den fjällnära 
skogen eller vad 
det innebär att 
nyckelbiotoper 
inte längre re-
gistreras? Lyssna 
på Framtiden 
för den fjällnära 
skogen samt 
Livet efter nyckel
biotoperna – vad 
händer nu?, 
Naturmorgon, 
P1, från den 9 
respektive den 
30 januari 2021.

Många har åsikter om skogen
Vilka har intresse av Sveriges skogar? Många! Till 
exempel staten/myndigheter, EU, rennäringen, 
organisationer för ideell naturvård, frilufts-
livsorganisationer, naturturistföretag, jägar-
organisationer, konsumenter/skogs industrins 
kunder, allmänheten – och skogsägarna.

Majoriteten av den produktiva skogsmarken 
i Sverige ägs av enskilda ägare (48 procent), 
privat ägda aktiebolag äger 24 procent och 
statsägda aktie bolag och staten äger tillsammans 
20 procent. Siffrorna kommer från rapporten 
Strukturstatistik – Statistik om skogsägande 2017, 
som finns som pdf på www.skogsstyrelsen.se.

Det finns tre skogsägarföreningar i Sverige: Södra, 
Mellanskog och Norra Skog. Dessa har kopplingar 
till LRF (Lantbrukarnas riksförbund)/LRF Skogs-
ägarna. Skogsägande bolag med industrier är med 
i branschföreningen Skogsindustrierna.

Källor för statistik om skog
Varje år presenteras rapporten Skogs
data av Riksskogstaxeringen, vid institu-
tionen för skoglig resurshushållning vid 
SLU i Umeå (slu.se). För 2020 ingår ett 
tema om död ved i skogen. 

Genom TaxWebb (taxwebb.slu.se), 
ett interaktivt analysverktyg som 
Riksskogstaxeringen står bakom, 
kan man söka fram statistik för 

produktiv skogsmark 
utifrån olika frågeställningar. 
Se förslag på övning om 
statistik för död ved på 
Bioresurs webbplats.

Via Skogsstyrelsens statistikdatabas och filtrerings-
verktyget PxWeb nås många fler uppgifter om 
den svenska skogen (pxweb.skogsstyrelsen.se). 

SKOGSDATA 2020

1

 Skogsdata 2020

Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen

Tema: Den döda veden

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå

https://www.slu.se/
https://taxwebb.slu.se/
http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/
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Ett underlag för medborgardialogen som pågick 
våren 2020 kring en planerad utbyggnad i om
rådet Norra Lunsen i Uppsala var planritningar 
som visade att Katedralskolans exkursions
område skulle påverkas (se kartorna nedan). En 
idé växte fram, att den ekologiska undersökning 
som fyra naturvetarklasser skulle göra – på dis
tans – kunde sättas i samband med urbanisering 
och kanteffekter. Frågeställningen för undersök
ningen blev: Hur varierar den biologiska mång
falden bland marklevande växter när man går 
från en skogskant och in ett skogsområde?

Kanteffekt handlar om att artsammansätt
ningen i ett område påverkas av gränsen till ett 
annat habitat. Vid en skogskant som gränsar till 
ett öppet område råder andra ljusförhållanden 
och mikroklimat (temperatur, fuktighet) än 
längre in i skogen. I en större skog kan ytor med 
fuktiga miljöer upprätthållas en bit från kanten 
eftersom sol och vind inte når in så långt och 
torkar ut marken. När ett skogsområde blir till
räckligt litet når dock kanteffekter in från flera 
håll. Det kan göra att fuktkrävande arter dör ut.

Analys av provytor
För att undersöka en eventuell kanteffekt skulle 
eleverna inventera marklevande växter i prov
ytor (se exempelbild ovan) längs en vinkelrät 
transekt (linje) från kanten och inåt i ett skogs
område. Eftersom det var distansundervisning 
gjordes först en instruktionsfilm (finns tillsam
mans med elevinstruktioner på vår webbplats) 
och eleverna fick prova på att bedöma täck
ningsgrad och beräkna diversitetsindex med en 
fotograferad provyta. Gruppvis kom eleverna 
överens om antal provytor som skulle under
sökas, längd på transekter med mera. Fältarbe
tet utfördes sedan antingen individuellt eller i 

grupp och lärarna stöttade i artbestämning på 
distans via en egen Facebookgrupp (ett litet 
grönt blad i maj är svårbestämt!).

Eleverna sammanställde sina resultat (gjorde 
artlistor, beräkningar av diversitetsindex, medel
värden och standardavvikelser samt olika dia
gram) och hjälptes i grupp åt att analysera dessa 
och planera en presentation med Powerpoint. Vid 
redovisningarna var det intressant att se hur resul
taten varierade och att lyssna till elevernas reflek
tioner kring metoden och tänkbara förklaringar 
till att resultaten blev så olika inom och mellan 
grupperna. Höjdförhållanden, väderstreck och fö
rekomst av stigar eller vattendrag var några fakto
rer som togs upp och diskuterades.

Eleverna hanterade utmaningarna med un
dersökningen väl och det blev tydligt för alla att 
det krävs noggranna observationer och genom
tänkta metoder för att få jämförbara resultat.

Kanteffekt – en ekologisk undersökning
Text: Ammie Berglund

När städer växer och nya bostäder byggs naggas stadsnära skogsområden i 
kanten. Hur mycket kan en skog krympa innan miljöfaktorer ändras i hela sko
gen? Våren 2020 undersökte gymnasielever i Uppsala ekologiska kanteffekter.

Wikipedia
Läs och för-
bättra gärna 
den svenska 
Wikipedia-sidan 
om kanteffekt: 
sv.wikipedia.org/
wiki/kanteffekt

Resurser
På Bioresurs 
webbplats finns 
en elevinstruk-
tion för den 
ekologiska 
undersökningen 
samt en lärar-
handledning 
med förslag 
på samhälls-
koppling och 
diskussion kring 
hur resultat av 
undersökningar 
kan använ-
das av olika 
aktörer som är 
intresserade av 
skogsmark.

Ett exempel på en provyta där fönsterlav är markerat. 
Med den femgradiga skala som användes för täcknings-
grad motsvarade detta en trea.

Pilarna pekar på 
Stordammen, elever-
nas samlingsplats vid 
exkursionsdagar. 
Till vänster satellitbild 
från eniro.se, till höger 
Plan för utbyggnad 
från Uppsala kom-
mun, underlag delat 
vid dialogarbete 2020.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanteffekt
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Ett digitalt läromedel om skog 

Skogen bidrar till att utveckla samhället, brom
sa klimatförändringar och säkra den livsviktiga 
biologiska mångfalden. Skogen är viktig i vår 
strävan mot ett mer hållbart liv. För att använda 
skogsresursen på bästa sätt behövs mer kunskap 
om skog, och fler personer som vill jobba med 
skogsfrågor i framtiden. Många unga har idag 
bristfälliga kunskaper om skog, och lärare efter
frågar användbara och mer uppdaterade läro
medel inom området. Därför vill SLU skapa ett 
lättanvänt läromedel om skog, baserat på aktu
ell forskning. Läromedlet tas fram med hjälp av 
en investering från Ljungbergsfonden och kom
mer att lanseras under hösten 2021.

Läromedlet tar upp olika aspekter och foku
serar på skogens roll i de utmaningar vi står in
för. Det kan användas av gymnasieelever på alla 
program men är särskilt anpassat till högskole
förberedande gymnasieprogram och naturbruks

programmet. Materialet matchar bäst det cen
trala innehållet för naturkunskap och biologi, 
men det mesta går utmärkt att använda i flera 
ämnen, som geografi och samhällskunskap. 
Läromedlet innehåller förslag på övningar och 
lektionsupplägg och det finns stora möjlighe
ter att anpassa materialet till olika elevgrupper. 
Delar av läromedlet kan användas även på hög
stadiet, efter viss anpassning. Teamet bakom lä
romedlet består av tre gymnasielärare tillika lä
romedelsförfattare, en redaktör, en digital strateg 
och en skogsexpert, och innehållet granskas av 
forskare vid SLU. 

Under hösten 2021 lanserar SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet, ett nytt 
läromedel baserat på forskning kring 
skog, klimat, biologisk mångfald och 
bioekonomi. 

Nyhetsbrev om läromedlet
Om du vill veta mer om skog och SLU:s digi-
tala läromedel som beskrivs i artikeln kan du 
prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev, 
som mejlas ut en gång i månaden. Det innehål-
ler tips på digitala föreläsningar, ett smakprov 
från läromedlet och en kort fråga där du kan 
tycka till om hur läromedlet ska utformas. Du 
får också information om kommande webbina-
rier riktade till lärare. Anmäl dig via länken på 
webbsidan   slu.se/laromedelskog. 

Text: Jessika Lagrelius, projektledare vid Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
E-post: jessika.lagrelius@slu.se
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https://www.slu.se/laromedelskog
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Rollspel: debatten om skogen
En övning i det nya läromedlet är ett rollspel, 
Debatten om skogen, som bygger på den debatt 
som är högaktuell i politiska sammanhang, i sty
relserum och på ledarsidor. Lite förenklat kan 
man säga att det finns två sidor. Vissa menar att 
vi måste minska avverkningen, för att bevara den 
biologiska mångfalden och minska växthuseffek
ten på kort sikt. Andra tycker att mer skog kan 
avverkas, för att ersätta fossila råvor och därmed 
minska växthuseffekten på lång sikt

Rollspelet har inslag av den faktiska debat
ten, som aktörer, frågeställningar och konflikter, 
men har förenklats för att passa undervisning 
på gymnasiet. Rollspelet kan engagera eleverna 
i frågeställningar kring hur den svenska skogen 
ska användas (och inte användas). Syftet med 
debatten om skogen är att träna på att argu
mentera och ta ställning i viktiga frågor.  

Så här går rollspelet till

• Klassen bjuds in till ett möte arrangerat av Sve
riges skogskommitté, där man ska diskutera hur 
naturresursen skog ska prioriteras framöver. 

• Läraren går igenom ett bildspel för att ge 
eleverna nödvändiga förkunskaper.

• Eleverna slår tärning om ålder, könsidentitet 
och karaktär, delas in i olika aktörsgrupper 
och tilldelas en roll (till exempel miljöorgani
sation/aktivist, urfolk/renägare eller skogsbo
lag/virkesköpare). 

• Först diskuterar de olika aktörerna hur de 
ska fördela en mängd skog (100 träd) på tre 
case (se nedan). De samlar fakta och argu
ment för sina ståndpunkter. 

• Sedan blir det mingel. Deltagare från olika 
aktörsgrupper möts och får testa och finslipa 
sina argument.

• Slutligen har Sveriges skogskommitté sitt 
möte och casen debatteras. En omröstning 
genomförs och de 100 träden fördelas enligt 
röstningsresultaten.

• Läraren kan under spelets gång slänga in ett 
"wild card" som ökar eller minskar antalet 
träd att fördela.

De tre casen

1. Företaget Gröna Produkter vill lansera ett 
nytt klädmärke – alla kläder ska bestå av 
material från svensk skog. Om företaget ska 
producera sina kläder av nationell biobase
rad råvara kräver de att skogsråvaran öron
märks till Gröna produkter. 

2. Företaget Gröna Hemestrarna tycker att fler 
ska få möjlighet att besöka skogar med höga 
naturvärden och spännande arter. För att fö
retaget ska kunna etablera sig kräver de att 
utvalda skogar ska skyddas så att inte fram
tida utflykter hotas.

3. Företaget Fossilt Suger vill arbeta för att fasa 
ut vårt oljeberoende i Sverige. Företaget krä
ver att få plantera snabbväxande hybridlärk 
på skogsområden som ligger bakom din som
marstuga. Träden ska bli biobaserat bränsle.   

Så här går omröstningen till

Innan eleverna lägger sina röster passar det bra 
med en kort debatt. Här kan en samtalsledare 
(läraren) låta varje aktörsgrupp argumentera för 
sin sak. Därefter delas trädrösterna ut (analoga 
eller digitala) till eleverna. Eleverna kan, efter att 
debatten genomförts, lägga sina röster på ett an
nat förslag än vad deras aktörsgrupp förespråkat.

Totalt finns 100 träd för en klass. Man kan 
dela ut ett antal träd per elev så att alla känner 
sig delaktiga i omröstningen, till exempel ger 
25 elever i en klass 4 träd per elev. Eftersom 
det inte finns resurser att genomföra alla tre ca
sen (vi vill att klassen enas om ett eller max 
två av dem) sätts en miniminivå på antalet rös
ter per case. Ett förslag är att ange den mängd 
som krävs för att ett förslag ska gå igenom, till 
exempel minst 35 träd per case. Efter omröst
ningen kan man hålla en avslutande reflektion. 

Bildspel

Ladda ner bildspel från slu.se/laromedelskog 
(bildspelet är en första version, vi kommer att 
fylla på med en lärarhandledning och informa
tion om aktörerna till lanseringen i höst).

Inspiration har hämtats från Rollspel om genetik och etik, 
Nobel Prize Museum: nobelprizemuseum.se/rollspel-om-
genetik-och-etik

Produkter från olika delar 
av trädet lagrar koldioxid 

olika länge. Bilden före-
ställer en första version av 
infografik till SLU:s digitala 

läromedel om skog. 
Källa: SLU

https://www.slu.se/laromedelskog
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Frågor om coronavaccin får svar

Vilka typer av virusvaccin finns det?
Traditionella vaccin

Traditionella vacciner framställs genom odling av 
bakterier och virus, som antingen avdödas/inakti
veras eller försvagas. En fördel med dessa jämfört 
med andra virusvaccin är att de ger ett brett im
munsvar mot flera delar av viruset och att deras ef
fektivitet därför kan vara mindre känslig för virus
mutationer. En nackdel är att det tar relativt lång 
tid att utveckla dem och att det finns en risk att de 
försvagade, levande virusen återgår till att bli sjuk
domsframkallande. För covid-19 är flera vacciner 
av traditionell typ under utveckling men inget är 
ännu aktuellt för den europeiska marknaden. 

En annan slags immunisering är så kallad pas
siv immunisering, där man tillför kroppen fär
diga antikroppar, immunglobuliner, som fram
ställs av blod från friska blodgivare (ibland även 
djur) med antikroppar mot det aktuella viruset. 
Fördelen med passiv immunisering är att effek
ten inträder omgående, nackdelen är att skyddet 
är kortvarigt och avtar efter ett par månader.

Rekombinanta subenhetsvaccin

För vissa virus har specifika virusantigener* fram
ställts via jäst eller cellkultur (hepatit Bvirus, hu
mant papillomavirus). Metoden är beprövad och 
har använts i stor skala sedan 1980talet. För att 
förbättra den immunogena effekten används ofta 
en förstärkande komponent, så kallat adjuvans, 
bestående av aluminiumhydroxid eller ett orga
niskt ämne. Metoden ger framför allt höga nivåer 
av skyddande antikroppar. Exempel på tillverkare 
av vaccin mot covid19 baserade på subenheter 
är Sanofi/GSK och Novavax (se sidorna 20–21).

mRNA-vaccin 

I och med covid19 har mRNAvacciner nått 
marknaden för första gången. Dessa består av ett 
budbärarRNA (mRNA) som kodar för ett mikro
biellt virusantigen, det så kallade Sproteinet (Spi-
ke protein) som sitter på coronavirusets yta (se bild 
på nästa sida). RNA:t förpackas i en nanopartikel, 
omsluten av ett hölje bestående av fettmolekyler. 
När man vaccineras med nanopartikeln kommer 
kroppens egna celler att tillverka Sproteinet, 
vilket sätter igång ett immunförsvar bestående 
av både antikroppar och Tceller. Produktionen 
är förhållandevis enkel och  mRNAvacciner kan 
även uppdateras på relativt kort tid, för att matcha 
nya virusvarianter. En nackdel är dock att dessa 
vaccin måste förvaras vid låg temperatur  (70 °C), 
vilket komplicerar distribution och hantering. 
Exempel på tillverkare av mRNAvaccin mot co
vid-19 är Pfizer/Biontech, Moderna och CureVac.

Virusvektorvaccin

Virusvektorvacciner mot covid19 använder sig av 
ett vanligt förekommande förkylningsvirus, adeno
virus, som bärare av DNA som kodar för corona
virusets S-protein. Virusvektorn är modifierad så 
att den varken kan föröka sig eller orsaka sjukdom. 
När man vaccineras med det modifierade viruset 
kommer Sproteinet att produceras av våra celler, 
varpå kroppen reagerar på det främmande protei
net genom att utveckla antikroppar och Tceller. 
Metoden är mer beprövad än  mRNAtekniken 
och har använts för ett vaccin mot ebolavirus. 
Exempel på tillverkare av covid19vaccin ba
serade på virusvektorer är AstraZeneca, Janssen, 
Sputnik V och CanSino Biologics.

Text: Anders Bergqvist, doktor i medicinsk virologi, mikrobiolog vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala och forskare vid Uppsala universitet

E-post: anders.bergqvist@medsci.uu.se

Typ av vaccin Smittämne/sjukdom

Avdödat/inaktiverat smittämne Influensa, hepatit A, fästingburen encefalit, inaktiverat poliovaccin

Levande försvagat smittämne Mässling, påssjuka, röda hund, oralt poliovaccin, gula febern

Rekombinant subenhetsvaccin Hepatit B, humant papillomavirus

Vacciner är ett av medicinens viktigaste verktyg. De har gjort det möjligt att före
bygga ett antal svåra infektionssjukdomar som tidigare hemsökt mänskligheten. 
För drygt ett år sedan drabbades världen av en pandemi och sedan dess har flera 
vacciner tagits fram mot covid19, andra är fortfarande under utveckling. 

Översikt över olika virusvacciner

Anders Bergqvist, 
doktor i medicinsk 
virologi
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* Antigen är den del av till exempel ett virus som kroppen kan producera 
antikroppar mot.

Foto: pixabay.com
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Hur lång tid tar vaccinutveckling?
Traditionell vaccinframställning har tidigare varit 
en lång process som ofta tagit 5–15 år. En bidra
gande orsak är att varje delsteg är tidsödande. För 
att snabba upp processen har man gått från steg
vis till parallell processning av de olika momenten 
– dels sker tillverkning av vaccin samtidigt som 
de kliniska prövningarna genomförs, dels sker ut
värdering av ansökningshandlingarna kontinuer
ligt efterhand som dokumentationen färdigställs. 
Tillsammans medför detta att både den logistiska 
och byråkratiska processen kan förkortas avsevärt.

Hur säkra är vaccinerna?
Eftersom vacciner är avsedda att ges i stor skala 
till en frisk population är toleransen för allvarliga 
sidoeffekter mycket låg. De coronavacciner som 
godkänts har bedömts utifrån samma kriterier 
som gäller vid framtagning av andra vacciner. Den 
sista fas 3prövningen innan godkännande har om
fattat 20 000–40 000 individer. Av dessa har den 
ena hälften erhållit placebo och den andra hälften 
det aktuella vaccinet. För många av de vacciner 
som godkänns idag och för vacciner som godkänts 
de senaste decennierna har myndigheterna också 
ställt krav på uppföljningsstudier av effekt och sä
kerhet efter godkännandet. I dessa kan man efter 
godkännandet bekräfta att de resultat man fått i 
kliniska studier också gäller i en verklig, klinisk si
tuation. För vaccinerna mot covid19 sker en upp
följningsprocess där i nuläget tiotals miljoner do
ser getts i USA, Storbritannien och Israel utan att 
någon förändrad bedömning ännu behövt göras.

De vanligaste biverkningarna?
De vanligaste lokala biverkningarna (fler än 1 av 
10) är ömhet, svullnad, klåda och värmekänsla vid 
injektionsstället. De vanligaste generella biverk
ningarna (fler än 1 av 10) är trötthet, huvudvärk, 
muskelvärk, ledvärk, frossa, feber och allmän 
sjukdomskänsla. Samtliga dessa utgör tecken på 
att immunförsvaret aktiverats och är övergående. 

Hur effektiva är vaccinerna?
I godkännandeprocessen bedöms vaccinets säker
het och effektivitet. Minimikravet för godkän
nande angavs till 50 procent och samtliga vacci
ner som godkänts har med god marginal uppfyllt 
dessa krav (60–95 procent). Som jämförelse kan 
nämnas att effektiviteten på vaccin mot den van
liga influensan ligger på 40–60 procent. Eftersom 
förhållandena vid utvärderingarna skiljer sig nå
got åt och det statistiska underlaget är begränsat 
är det sammantaget svårt att göra några direkta 
jämförelser mellan de olika coronavaccinerna. 
Det bör påpekas att även om skyddet inte alltid 

är fullständigt medför ett partiellt skydd att risken 
för allvarlig sjukdom minskar.

Vilket vaccin vill man ha?
Samtliga vacciner är godkända för den kategori 
de kommer att användas till och skillnaderna 
dem emellan är relativt små. Den stora skillna
den för individen är om man är vaccinerad eller 
inte. Samtliga invånare som är 18 år och äldre 
kommer att erbjudas vaccin kostnadsfritt. Gra
vida och ammande kvinnor samt barn och unga 
omfattas inte i nuläget men kan vaccineras om 
särskilda skäl på individnivå föreligger.

När är man skyddad?
Maximalt skydd uppnås en vecka efter den an
dra dosen. Den andra dosen är viktig eftersom 
förnyad exponering för antigenet bidrar till ett 
kvalitativt bättre immunsvar. Janssens vaccin 
mot covid19 (virusvektorvaccin) är utformat 
som ett endosvaccin och ger maximalt skydd 
efter fyra veckor. Studier över skyddets längd 
pågår och kan förväntas vara minst ett år.

Skydd mot smittspridning?
Vaccinerna är utvecklade för att skydda mot 
sjukdom och utvärderade med avseende på 
detta. Förhoppningsvis kommer de även att be
gränsa smittspridningen i samhället men i vilken 
mån är ännu oklart och återstår att se. Baserat 
på teoretiska modeller och experimentella data 
varierar detta beroende på vilket vaccin som an
vänds. Ett vaccin kan antingen förhindra infek
tionen fullständigt, så kallad steriliserande immu-
nitet, eller dämpa infektionens förlopp så att det 
endast sker en asymptomatisk infektion. I det se
nare fallet kan viss spridning av smittämnet ske, 
även om nivån är kraftigt reducerad. Tills mer 
fakta i ämnet föreligger kommer därför rekom
mendationer och restriktioner att kvarstå.

Risk för nya virusvarianter?
Eftersom detta är ett nytt virus med hög potential 
till förändring föreligger viss risk för att vaccinet 
kommer att behöva kompletteras med en uppda
terad variant. Befintliga data tyder på att de nuva
rande vaccinerna ger ett fullgott skydd mot den 
brittiska virusvarianten men att skyddet kan vara 
något sämre mot andra virusvarianter. Liksom vid 
vaccination mot influensa är det därför troligt att 
frekventa uppdateringar kommer att ske.

Mer information
www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap

ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_sv

Läs mer
Immunförsvaret 
och SARS-
CoV-2 och dess 
S-protein be-
skrivs närmare 
i Bi-lagan nr 3 
2020.

Ett coronavirus 
med dess S-protein 
(Spike protein) på 
ytan, här i rött.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_sv
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Vägen mot ett vaccin

Novavax vaccinkandidat NVXCoV2373 består 
av flera kopior av S-proteinet (Spike  protein) från 
SARSCoV2, som kombinerats med vaccin
adjuvanset MatrixM™. Tillverkningen av vac
cinet sker genom att en typ av insektsceller 
från en fjärilsart (Spodoptera frugiperda 9, Sf9), 
infekteras med baculovirus, en virusvektor som 
endast kan infektera insektsceller (Hahn m.fl. 
2015). I virusvektorn sätts genen för Sproteinet 
från SARSCoV2 in och när insekts cellerna in
fekterats av baculoviruset uttrycks Sproteinet 
på insektscellernas yta. Sproteinerna knoppar 
därefter av från cellytan och går ihop tre och tre 
och formar trimerer (se bild 1). Med hjälp av ett 
slags emulgeringsmedel (polysorbat 80, PS80) 
formas proteintrimererna till nanopartiklar, med 
upp till 14 trimerer i samma partikel (se bild 2). 
Eftersom nanopartikeln innehåller många kopi
or av Sproteinet blir partikeln mycket immuno
gen, vilket betyder att den får immunsystemet 
att reagera mot Sproteinet. Samma vaccintek
nologi har Novavax tidigare använt för att till
verka vaccin mot influensa, ebola och även mot 
sjukdomar orsakade av andra coronavirus, såsom 
MERSCoV (sjukdomen MERS) och SARS
CoV (sjukdomen SARS). Dessa vaccin, liksom 
NVXCoV2373, är så kallade subenhetsvaccin 
som består av ett, eller några få proteiner, från 
respektive virus. På detta sätt kan man fokusera 
immunsvaret mot de delar av viruset som be
höver neutraliseras för att skydda mot infektion.

Adjuvanset – ett hjälpämne 
Subenhetsvaccin kräver oftast tillsatts av ett ad
juvans, ett immunstimulerande ämne som bidrar 
till att ge det immunsvar och skydd som efter
strävas. Ordet adjuvans (latin) betyder just ”att 
hjälpa” och det finns många olika typer av adju
vans. Novavax adjuvans, MatrixM™, tillverkas 

av så kallade saponiner samt fetter och när dessa 
substanser blandas bildas genom en spontan pro
cess stabila nanopartiklar (se bild 2). Saponiner är 
immunstimulerande ämnen som utvinns ur bark 
från det chilenska såpträdet, Quillaja saponaria. 
Dessa har i århundraden använts inom traditio
nell medicin men används också inom modern 
livsmedelsindustri, som skumbildare, och inom 
läkemedelsindustrin. Föregångare till adjuvanset 
MatrixM™ uppfanns vid Sveriges lantbruksuni
versitet (SLU) i Uppsala och beskrevs för första 
gången i tidskriften Nature 1984 (Morein m.fl. 
1984). Matrix-M™ har testats i flera djurarter 
och i människa och har visats stimulera immun
systemet att utveckla funktionella antikroppar 
och Tceller mot olika vaccinantigen. Adjuvanset 
aktiverar viktiga immunceller såsom monocyter, 
makrofager, dendritiska celler, NKceller, Tceller 
och Bceller så att de snabbare och bättre kan 
reagera mot vaccinantigen och därmed effek
tivt bygga upp ett immunsvar mot diverse virus 
(Magnusson m.fl. 2018).

Preklinisk vaccinutveckling 
Som första steg för att testa ett vaccins effektivitet 
och säkerhet görs prekliniska studier i djur, främst 
i mus. NVXCoV2373 har testats i mus och apa 
(främst i krabbmakaker och babianer). Data från 
dessa studier visar att vaccinet leder till aktivering 
av SARS-CoV-2-specifika B-celler som producerar 
högkvalitativa antikroppar som har förmågan att 
binda till, och därmed neutralisera, Sproteinet på 
SARSCoV2. Detta gör att viruset inte kan bin
da till ACE2receptorn, vilket i sin tur förhindrar 
infektion (Tian m.fl. 2021, Guebre-Xabier m.fl. 
2020). ACE2receptorn uttrycks bland annat på 
epitelceller i lungan och det är via denna recep
tor som SARSCoV2, via sitt Sprotein, tar sig in i 
kroppen, sprider sig och orsakar covid19. 

Så snart kinesiska forskare publicerat genomet för 
det nya viruset SARSCoV2 i januari 2020 påbörjade 
Novavax, som ett av många bolag, ett intensivt ar
bete med att ta fram en vaccinkandidat mot covid19. 
Ett snabbt agerande var möjligt eftersom teknologin 
för att tillverka rekombinanta subenhetsvaccin och en 
speciell typ av adjuvans redan fanns inom företaget. 

Text: Jenny Reimer, Director alliance and project management, och 
Sofia Magnusson, Senior project manager, båda vid Novavax
E-post: jreimer@novavax.com, smagnusson@novavax.com

Bild 1. En trimer med 
tre S-proteiner
Foto: Novavax

Läs mer
Immunförsva-
ret och SARS-
CoV-2 och 
dess S-protein 
beskrivs när-
mare i Bi-lagan 
nr 3 2020.
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Bild 2: Novavax vaccinkandidat  NVX-CoV2373 innehåller två typer av nanopartiklar, 
dels de som består av upp till 14 trimerer med S-proteiner, samlade kring en kärna 
av polysorbat 80 (PS80), dels adjuvanset Matrix-M™ i form av sfäriska nanopartiklar 
som uppstått när saponiner och fetter blandats. På elektronmikro skopibilden syns na-
nopartiklarna med trimerer med S-proteiner i gula cirklar och adjuvanset  Matrix-M™ 
i en vit cirkel.
Foto: Novavax

Genom att vaccinet ger upphov till höga nivåer 
av funktionella antikroppar mot Sproteinet för
hindrar vaccinet infektion av SARSCoV2. Vac
cinet inducerar även S-protein-specifika T-celler 
som också spelar en viktig roll vid vaccination 
och infektion, eftersom de har förmågan att döda 
virusinfekterade celler. Det finns flera typer av T-
celler som har skilda uppgifter vid olika sorters 
infektion, bland annat två typer av Thjälparceller: 
Th1 och Th2celler. Vid virusinfektioner hjälper 
Th1celler Bcellerna att aktiveras och utsöndra 
virus neutraliserande antikroppar. För NVX
CoV2373 har man visat att just dessa Th1celler 
bildas med hjälp av vaccinadjuvanset MatrixM™.

Kliniska studier i fas 1, 2 och 3
För att läkemedel och vaccin ska få godkännande 
från Läkemedelsverket och regulatoriska myndig
heter i andra länder för användning i människor, 
krävs det att de testas i kliniska studier, från fas 1 
till fas 3. NVXCoV2373 testades första gången 
i 131 frivilliga i en kombinerad fas 1/2studie i 
Australien och USA (Keech m.fl. 2020). När ett 
vaccin visat sig vara säkert i studier i fas 1 och 2 
kan man få tillstånd att starta fas 3studier. Det 
är först då effektiviteten hos ett vaccin kan testas 
genom att hälften av studiedeltagarna får vaccinet 
och den andra hälften placebo. Dessa studier är 
dubbelblindade, vilket innebär att varken studie
deltagaren eller den som vaccinerar vet om delta
garen får vaccin eller placebo. I Novavax fas 3stu
die, utförd i Storbritannien, ingick över 15 000 
frivilliga i åldern 18–84 år (pressmeddelande 
2021). För att mäta vaccinets effektivitet under
söktes hur många av dem som fått vaccin respek
tive placebo som utvecklade covid19 minst sju 
dagar efter den andra dosen (efter att ha blivit 
smittade i sitt dagliga liv). Preliminära resultat vi
sar att NVXCoV2373 skyddade 89,3 procent av 
dem som fått vaccinet. Tack vare sekvensering av 
viruset från infekterade personer i studien kunde 
man visa att NVXCoV2373 var 95,6 procent 
effektivt mot den ursprungliga SARSCoV2va
rianten från Wuhan medan det var 85,6 procent 
effektivt mot den nya brittiska varianten, som har 
en mutation i genen för Sproteinet.

Utmaningar vid vaccinutveckling
Under normala omständigheter kan det ta tio år 
att utveckla, testa och godkänna ett nytt  vaccin. 

Vanliga utmaningar som vaccinutvecklare möter 
är att hitta och selektera rätt del av till exem
pel ett virus att inkludera i sitt vaccin, för att i 
slutänden ge skydd mot infektion. Ofta måste 
man testa olika vaccinkandidater för att hitta 
rätt. Ytterligare utmaningar kan vara att skala 
upp tillverkningsprocesserna för vaccinet från 
mindre till större skala. För utvecklingen av 
Novavax vaccinkandidat NVXCoV2373 och 
andra vaccin mot covid19 är utmaningen dess
utom att allt som normalt tar flera år ska göras 
på mycket kortare tid. 

En faktor som delvis möjliggjort den snabba 
utvecklingen av de olika vaccinkandidaterna är 
att man genom utveckling av vaccin mot andra 
coronavirus vet att det är Sproteinet vacciner
na ska rikta sig mot för att förhindra infektion. 
Viruset är även okänt för människans immun
system och därmed lättare att inducera ett im
munsvar mot eftersom det inte finns något im
munologiskt minne mot tidigare varianter att 
konkurrera med, som för till exempel influensa. 
Det som också underlättat vaccinutvecklingen 
är att många länder och givarorganisationer sat
sat mycket pengar i privata bolag för att möjlig
göra en snabbare vaccinutveckling. 

Utmaningar för vaccinen mot covid19 är 
bland annat att tillgången på produktionskompo
nenter och produktionslokaler är begränsad då fle
ra vaccinbolag gör allt för att kunna producera så 
mycket vaccin som möjligt samtidigt. Men det är 
viktigt att påpeka att utvärderingen av säkerheten 
av dessa vaccin är densamma som för alla vaccin. 
Anledningar till att vaccinutveckling går fortare än 
vanligt är bland annat att företag och läkemedels
myndigheter arbetar parallellt med alla steg inom 
vaccinutvecklingen samt att många jobbar mer in
tensivt på grund av det stora behovet av vaccin för 
att stoppa den pågående pandemin.
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Diskussionsfrågor om vaccin
Här delar två gymnasielärare med sig 
av erfarenheter gällande två diskus
sionsfrågor på temat vaccinationer. 
Det var tidningsrubriker som gav inspiration till 
de två diskussionsteman om vaccinationer som 
beskrivs här. Lärarna Anna Lindkvist och Åslög 
Westerling har prövat dem på distans och i klass
rum med elever i kurserna Nk1b, Nk2 och Bi2. 

"Inför ett intyg för alla som  
vaccinerar sig"
Anna: Innan eleverna fick frågan poängterade 
jag att vaccinationen är frivillig och gäller alla 
från 18 år, vilket innebär att flera av dem själ
va och deras kompisar inte kommer erbjudas 
vaccin, med en konsekvens att de heller inte 
har möjlighet att få ett vaccinationsintyg för 
 covid19 i nuläget.

Åslög: Inför lektionen hade jag förberett mig 
för att kunna komplettera med argument, 
men eleverna prickade in i stort sett allt på 
min lista. De tog till exempel upp att det blir 
odemokratiskt att kräva intyg om inte alla har 
samma möjligheter till vaccination.

Anna: Mina elever tyckte att det var svårt att ha 
en tydlig åsikt i frågan – de menade att det här 
måste de som kan mer än oss besluta om. En 
intressant sak de tog upp var hur krav på intyg 
kan påverka vaccinationsmotståndet – kanske 
kommer vissa känna sig mer exkluderade i sam
hället och bli ännu mer emot vacciner?

"Chefen kan inte tvinga dig till 
vaccination"
Anna: Jag valde att ta upp hur reglerna ser ut 
för mässlingvaccin i olika länder innan eleverna 
fick diskutera – vissa länder har lagkrav. 

Åslög: Jag började med bakgrunden till vacci
nationsmotstånd. Rädsla är en viktig kompo
nent, ofta starkt kopplat till biverkningar som 
antigen saknar belägg (mässlingvaccin/autism) 
eller som går att koppla till ett vaccin (svin
influensavaccin/narkolepsi).

Anna: Frågan fick igång eleverna mycket mer än 
den förra, kan bero på att vi var i klassrummet. 

Åslög: Eleverna var ganska eniga om att man 
inte kan tvinga någon till vaccination men att 
det kan vara bra att omplacera de som inte vill 
vaccinera sig om de utgör en risk för till exem
pel äldre.

Anna: Några elever tog upp att deras egen inställ
ning påverkas extra mycket om sjukvårdsperso
nal säger att de ska eller inte ska vaccinera sig.

Anna Lindkvist och Åslög Westerling på Katedralskolan i 
Uppsala intervjuades via Teams av Ammie Berglund.

Text: Ammie Berglund

Lästips på temat vaccin
Ny bok om immunförsvaret och virus av Henrik Brändén
Boken Immunförsvaret och viruset skrevs av Henrik Brändén på uppmaning av vän-
ner som följt hans Facebooksida och hans inlägg om pandemin och coronaviruset 
under 2020. Boken ger både en grundkurs i hur virus och vårt immunförsvar 
fungerar och högst aktuella fördjupningar i forskningens utmaningar. Den kan med 
fördel användas i undervisningen. Celanders förlag erbjuder klassuppsättningar 
(40 böcker) för 3 200 kr inklusive moms och frakt (se celanders.se).

Artikel om vaccinmotstånd i Bioscience Explained
Bioscience Explained är en webbtidskrift med artiklar om biovetenskap, 
 laborationer och övningar. Artikeln Vaccination – varför en tvistefråga (2018) av Margareta Hall-
berg ger en bra bakgrund till vaccinationsmotstånd.

Vaccininformation från Kungl. Vetenskapsakademien
Först ut i en ny serie av informationsbroschyrer om kunskapsläget i aktuella frågor från Kungl. 

Vetenskapsakademien är Vetenskapen säger om vacciner. Den blir klar i vår och beskriver olika typer av 
vacciner samt hur de tillverkas och utvärderas. Serien, som går under namnet Vetenskapen säger, kom-
mer att finnas för nedladdning via www.kva.se. Mer information om serien finns på baksidan av Bi-lagan.
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Vaccination – varför en 

tvistefråga?

Från medicinskt håll brukar utvecklingen av vaccin, tillsam-

mans med antibiotika, lyftas fram som ett av de allra främsta 

stegen mot en bättre folkhälsa. WHO menar att framställning 

och användning av vaccin, tillsammans med rent vatten, är den 

innovation som i ett globalt perspektiv har haft störst effekter 

på människors hälsa. Många vaccin ges ju redan under små-

barnsåren och de allmänna vaccinationsprogrammen anses 

allmänt vara en så viktig del i det förebyggandet barnhälsoar-

betet att det länge setts som självklart att alla barn vaccineras. 

Ja, egentligen kanske inte bara som en självklarhet utan som 

ett påbjudet erbjudande som ingen behöver ifrågasätta. För 

vem vill väl ha barnsjukdomar om det går att undvika? Enstaka 

avsteg från den allmänt positiva synen på vaccinationer har 

naturligt nog förekommit genom decennierna, men tillräckligt 

många barn har likafullt vaccinerats mot olika sjukdomar för 

att ge ett gott skydd också för dem som av olika skäl har be-

hövt avstå. 

Sedan slutet av 1990-talet har emellertid vaccinationer av 

småbarn, och särskilt den mot mässling, med jämna mellan-

rum ifrågasatts. Det sammanhänger med en publikation 1998 

i en brittisk medicinsk vetenskaplig tidskrift, The Lancet, som 

kom att tolkas som att det eventuellt finns ett samband mellan 

mässlingvaccination och autism. 

Artikeln fick en snabb spridning och kommenterades så gott 

som genast av massmedia runt om i världen. Det ledde till oro 

bland föräldrar som ville avvakta med att vaccinera sina små-

barn, varför vaccinationsfrekvensen sjönk och särskilt i vissa re-

gioner. En intressant observation är att vaccinkritiken förekom i 

väldigt olika sociala skikt och bostadsområden och både myck-

et pålästa och välutbildade personer och sådana utan högre 

utbildning tycktes skeptiska mot vaccinet. Skälen kunde vara 

religiösa, politiska, filosofiska eller kritiska i största allmänhet 

till myndigheter och eliter. I Sverige fanns till exempel ett stort 

motstånd mot mässlingvaccination i vissa glesbygdssamhällen, 

i vissa av storstädernas förorter, liksom bland annat på Söder-

malm i Stockholm. 

Från medicinskt håll och på myndighetsnivå vidtogs omedel-

bart olika åtgärder för att återställa förtroendet för vaccinatio-

nen. Informationen om vaccinationer och barnsjukdomar öka-

de och experter besvarade frågor från reportrar och allmänhet 

där risker med vaccin tonades ner och frågan om autism som 

biverkan avskrevs. Trots att man snabbt genom saklig upplys-

ning kunde visa att tolkningarna av artikeln var hårdragna och 

problematiska och att Wakefield själv gick att ifrågasätta på 

olika grunder, var det svårt att helt slå bort misstanken. 

https://celanders.se/
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Text: Kerstin Westberg

Anmäl dina elever till EUSO
EUSO (European Union Science Olympiad) 
är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen 
börjar med att lärare låter intresserade elever i 
åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet göra 
ett skriftligt prov på skolan. När resultaten sum-
merats får eleverna med bäst resultat delta i en 
Sverigefinal där de tävlar genom att samarbeta 
för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som 
blandar biologi, fysik och kemi. Anmälningsfor-
mulär och mer information hittar du på euso.se.

Biologitävling hemma i köket 
Årets Sverigefinal av EUSOtävlingen genomfördes på distans. Biologidelen 
handlade om katalas, ett enzym som finns i de flesta levande celler. Hög kon
centration finns i vår egen lever men även i rötter och rotknölar hos olika växter.

Efter de genomförda försöken sammanställdes 
gruppens resultat för att få fram ett medelvärde 
för både potatis och morot vid de olika tempera
turerna och resultatet presenterades genom att 
var och en ritade ett stapel diagram. Sedan följde 
frågor som antingen besvarades individuellt i 
chatten eller muntligt. Eftersom katalas är ett 
enzym som finns hos organismer i alla tre domä
ner: bakterier, arkéer och eukaryoter handlade 
några av frågorna om den evolutionära aspekten 
på katalas och övriga frågor rörde sig kring enzy
mers uppbyggnad och funktion kopplat till 
olika temperatur och pH. 

Eleverna kämpade på bra och vi hoppas 
att alla upplevde dagen inspirerande och gi
vande. Vi önskar de sex utvalda finalisterna 
lycka till i den kommande Europafinalen. 
Elevinstruktion och tävlingsfrågor finns pu
blicerade på vår webbplats och vill du som lä
rare få tillgång till vår rättningsmall är du väl
kommen att mejla till info@bioresurs.uu.se. 

Tävlingen genomfördes hemma i köket framför datorn, vilket innebar vissa utmaningar. Tävlingsdeltagarna fick beskriva för 
varandra vad de såg och hur de gjorde, och sedan lita på att de andra i gruppen gjorde ungefär likadant.

Bioresurs har under många år ansvarat för biologi
delen i EUSO-tävlingens Sverigefinal. I vanliga 
fall samlas 27 elever från hela Sverige på Veten
skapens hus i Stockholm under sista helgen i ja
nuari för att genomföra tävlingen, men i år blev 
upplägget annorlunda på grund av pandemin. 
Tävlingen genomfördes istället hemma i köket 
hos deltagarna som fick laborera själva, men ändå 
samarbeta via Zoom i grupper om tre. För att 
kunna genomföra de praktiska momenten fick de 
i förväg ordna en del saker hemma, exempelvis 
potatis och skärbräda. Skyddsglasögon och pin
cett lånades ut från skolan medan övrigt material 
skickades med posten från Bioresurs. 

Ett hemligt kuvert
Deltävlingen inleddes med att eleverna fick 
öppna ett hemligt kuvert som innehöll en labo
rationshandledning och ett rör med väteperoxid. 
Med i Zoomrummet fanns hela tiden en täv
lingsledare och gemensamt gick vi igenom upp
giften som var att skära till små kuber (5x5 mm) 
av potatis och morot och lägga dem i tre glas 
med kokhett, ljummet respektive kallt vatten.

Katalasenzymets funktion i cellen är att ka
talysera omvandlingen av väteperoxid till syrgas 
och vatten enligt formeln: 2H2O2  2H2O + O2. 
Syftet var att undersöka katalas enzymets effek
tivitet vid olika temperaturer genom att stoppa 
ner en potatis eller morotsbit i taget i en glas
behållare med väteperoxid och mäta tiden det 
tog för biten att flyta upp till ytan. Ett annat 
syfte var att se om det blev någon skillnad mel
lan potatis och morot. 
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Katalas är ett enzym som finns hos organismer i alla tre domäner:  bakterier, arkéer och eukaryoter. Katalas omvandlar väteperoxid till  vatten och syrgas i cellerna. För mycket väteperoxid ger inre cellskador.Mängden väteperoxid (H2O2) i cellerna påverkas av hur mycket som bildas och hur mycket 
som omvandlas till vatten och syrgas. För höga nivåer av väteperoxid leder till inre skador i 
cellen. Här har katalas en central roll: mer katalas ger mer effektiv omvandling av väteperoxid. 

Katalas är ett protein som fungerar som en biologisk katalysator, ett enzym. Katalas finns i 
hög koncentration i vår egen lever men även i rötter och rotknölar hos olika växter. Enzymer 
förbrukas inte när de påverkar kemiska reaktioner utan de finns kvar och kan katalysera nya 
reaktioner så länge de behåller sin unika tredimensionella form (se bild).I denna laboration undersöks katalas i potatis och morot. Katalasenzymet katalyserar 
(snabbar på) omvandlingen av väteperoxid till syrgas och vatten enligt formeln:

Hur snabbt en cell kan göra sig av med väteperoxid beror på mängden katalasenzymer i cellen, 
men även olika miljöfaktorer så som temperatur, pH och salthalt kan påverka formen på  
enzymet och därmed dess effektivitet. I den här laborationen används en indirekt metod för 
att studera hur effektivt omvandlingen av väteperoxid sker med hjälp av enzymet katalas. 
Tiden det tar för en bit växtvävnad att bilda så pass mycket gas att den lyfter från botten av 
en lösning med väteperoxid antas vara kopplad till enzymaktiviteten i cellerna. 

Undersökning av katalas– Jämförelse av enzymaktivitet hos potatis och morot

Laboration utvecklad inför EUSO digitala Sverigefinal 30/1 2021. Vissa material skickades hem till eleverna i förväg. Den är mycket styrd för att eleverna skulle kunna arbeta i grupp på distans. 

Väteperoxid är ett reaktivt ämne som ger vita fingrar vid högre koncentrationer (se bild 
till vänster). Det bildas i både mitokondrier och i cellernas peroxisomer där fettmoleky-ler bryts ner. Tidigare trodde man att väteperoxid bara var en skadlig restprodukt, men forskning har visat att väteperoxid i låga koncentrationer också fungerar som ett slags kemisk budbärare i cellen. Mängden väteperoxid kan nämligen påverka hur vissa gener ska användas eller inte. På så sätt kan celler anpassa exempelvis hur mycket de tillverkar 

av olika enzymer. Väteperoxid liknar vattenmolekylen (se bild till höger) och kan på sam-
ma sätt som vatten transporteras in och ut ur celler via aquaporiner (vattenkanaler). 

Till vänster : illustration av enzymet katalas som är ett protein. Till höger: små kuber av potatis och morot (och sötpotatis).

https://euso.se/
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Vetenskapen säger
Kungl. Vetenskapsakademiens serie 
 Veten skapen säger är på gång, där kun
skapsläget i aktuella frågor sammanfattas i 
kortare nedladdningsbara texter: om män-
niskans evolution, om klimatförändringar, 
om genmodifierade växter samt om evolu-
tion och biologisk mångfald är några exem
pel. Håll utkik på www.kva.se 
eller följ KVA på Facebook, 
Twitter eller LinkedIn!

Science on Stage är ett Europeiskt nätverk 
av lärare inom naturvetenskap, matematik 
och teknik som anordnar en festival där 
man utbyter idéer och inspirerande expe
riment. Ansök till festivalen i Prag våren 
2022 senast den 1 oktober 2021.  För mer 

information, besök scienceonstage.se.

På gång våren 2021
Här visas ett urval av Bioresurs aktiviteter, 
mer information finns på vår webbplats. 

24 mars: Tumlarna och spelet om Öster
sjön, tillsammans med Naturhistoriska 
riksmuseet, för ämneslärare.

13 april: Kursdag för lärare åk 7–9 med 
Skolverket, KRC, NRCF och Provutveck
lare av nationella prov från Umeå.

14 april: Evolutionsundervisning med 
 simuleringar, för ämneslärare.

22 april: Astrobiologi: Hitta liv på Mars, 
tillsammans med Naturhistoriska riks
museet, för ämneslärare.

4 maj: Artkunskap och ekologi för yngre 
åldrar, för lärare åk F–6.

11 maj: Evolutionsundervisningens pro
gression från yngre åldrar, för lärare åk F–6.

Alla evenemang är digitala. Anmäl dig via 
formulär eller länkar på vår webbplats!

Grundskollärare sökes!
Bioresurs söker dig som kan bidra till 
utvecklingen av vår verksamhet för 
grundskolan. Har du ett brinnande in
tresse för biologiämnet och erfarenhet 
av att utveckla undervisning för yngre 
elever? Är du kreativ, gillar att sam
arbeta i projekt och kan uttrycka dig 
smart i text och bild? Se annons om 
projektanställning på 40 procent via 
Uppsala universitets webbsida för ledi
ga tjänster, www.uu.se/jobb. Eventuella 
frågor besvaras av föreståndare Ammie 
Berglund (se kontaktuppgifter till hö
ger). Observera att sista ansökningsdag 
 infaller redan den 6 april.

Kungsfiskare är beroende av 
åar och bäckar med tillgång 
till lodräta strandbrinkar, 
där den gräver ut sina 
bohål. Fågeln förekom-
mer sällsynt från Skåne 
till södra Värmland, södra 
Dalarna och södra Gästrik-
land. Antalet reproducerande 
individer skattas till 500. 

Källa: artfakta.se/naturvard
Foto: Håkan Tunon

Rödlistade arter  i Sverige 2020 

Rödlistade arter  i Sverige 2020

ARTDATABANKEN

Rödlista 2020, som kan laddas 
ner från  artdatabanken.se, pryds 

av en kungsfiskare på omslaget, 
en art som placerats i kategorin 

Sårbar (Vulnerable, VU).

https://artfakta.se/naturvard
https://www.artdatabanken.se/
http://scienceonstage.se/
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