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Året närmar sig sitt slut och ett nytt väntar. 2022 firar
Bioresurs 20 år! Under våren uppmärksammar vi bland annat jubileet fredagen den 8 april med en föreläsningsdag i
Uppsala. För mer information: håll utkik på Bioresurs webbplats och Facebooksida.
Nästa år ska Bioresurs gå över till att mer strikt följa Uppsala
universitetets grafiska riktlinjer. Kanske är därför Bi-lagan nr 3
2021, som du läser just nu, det sista numret med detta utseende. Titta på baksidan av tidningen du håller i – är den adresserad till dig personligen? Då kan du vara säker på att även i
fortsättningen få tidningen till denna adress. Om den däremot
är adresserad ”till lärare” har tidningen skickats ut till någon av
landets cirka 7 500 skolenheter, passerat den som tar emot posten på skolan och nått dig som vill läsa den. Men alla tidningar
som skickas till skolenheter når tyvärr inte fram till vår målgrupp och flera skolor önskar avsäga sig alla pappersutskick. Vi
kommer därför framöver endast att skicka ut Bi-lagan till våra
prenumeranter. Om du vill fortsätta läsa Bi-lagan i pappersform,
anmäl dig som prenumerant. Prenumerationen är kostnadsfri och
anmälningsformulär finns på vår webbplats.
Nästa år ger vi ut två nummer av Bi-lagan och komplettera dem med regelbundna nyhetsbrev med information
och inspiration via e-post. Läsårskalendern har uppskattas
av många genom åren, men vi har beslutat att ta en paus
från detta format. Framställningen av läsårskalendern tar
mycket tid, och vi behöver prioritera arbetet med kursdagar
och webbinarier och även uppdatera webbplatsen, med anledning av de ändrade kursplanerna för grundskolan.

Om du vill fortsätta läsa Bi-lagan
i pappersform, anmäl dig som
prenumerant.

”

Vi vill passa på att hälsa vår nya medarbetare Jenny Lagerqvist välkommen
med en kort presentation. Jenny arbetar som lärare i en åk 6–9-skola i Uppsala och har i år tagit emot en ny sexa
på skolan. Just nu jobbar Jenny med ett
undervisningsmaterial för högstadiet på
temat invasiva arter, som genomförs på
uppdrag av Naturvårdsverket. Temat kommer att presenteras vid vårens första Zooma med Bioresurs (25 januari).
Nu har du ett fullspäckat nummer av Bi-lagan framför dig.
Vi hoppas att läsningen ska inspirera. Läs om hjärnans roll i
tron på konspirationsteorier, djupdyk i årets Nobelpris som
har koppling till känselsinnet och få inblick i några problem
en insektsexpert kan få att lösa. Du får också bekanta dig med
vad en samtalspromenad kan ge och vad som hände på årets
polarexpedition till Arktis. Ett tema i tidningen är dokumentation och att skriva laborationsrapporter. Vi tackar de lärare som
bidragit till detta genom att vara med i vår referensgrupp.
God jul och gott nytt år önskar vi på Bioresurs alla läsare!

Foto: Maria Hammarsten

Skogsträdgårdens potential
– en studie baserad på samtalspromenader
Kan tillgång till en skogsträdgård förebygga elevers växtblindhet? Vad väljer elever att fokusera på i en sådan miljö? Maria Hammarsten har låtit yngre elever
visa henne runt i Holma skogsträdgård i Skåne för att få svar på dessa frågor.

Holma skogsträdgård i Höör i Skåne är en demonstrationsträdgård, öppen för allmänheten,
där träd, buskar och ätliga perenna växter är
planterade på ett systematiskt sätt som gynnar
den biologiska mångfalden. Hit kommer bland
annat skolor för att låta elever delta i olika
miniprojekt, som att anlägga en äng, upptäcka
fjärilar, samla ätliga örter och håva smådjur i en
damm. Min studie bygger på så kallade samtals
promenader i skogsträdgården med 28 elever
i åldern 8–9 år, som innan promenaden hade
besökt platsen regelbundet under tre års tid.
Samtalspromenader kan hjälpa såväl forskare
som lärare att få syn på vad elever tänker och
känner kring miljöer utomhus. I andra studier
har samtalspromenader använts för att undersöka vilka områden på en skolgård som uppfattas som exempelvis vackra, farliga eller tråkiga.
Kunskap om hur elever ser på och använder
sin utomhusmiljö kan också komma till nytta i
bland annat biologiundervisningen.

Växter lyftes fram
I den här studien fick varje elev gå på en enskild promenad med mig genom skogsträdgården med en kamera i handen. Jag inledde med
att fråga vad som är betydelsefullt i en skogsträdgård och därefter fick eleven ta kommandot och avgöra vad som skulle berättas, visas
och fotograferas. Tillvägagångssättet utjämnar

maktbalansen eftersom det är eleven som väljer vilka platser som ska uppmärksammas och
vilket tempo som gäller.
Eleverna valde till exempel att visa tipitältet
och dammen med en brygga där någon sett en
snok. Men det mest betydelsefulla som lyftes
fram var framför allt växter, allt från träd till
örter. En elev uppmanade mig att gå försiktigt,
eftersom växterna kan bli smutsiga om vi trampar på dem. Andra berättade att växterna behöver vatten för att överleva och att det även
gäller människor.
Forskning om växtblindhet hos barn har
visat att barn ser växter som en bakgrund till
det som händer, inte som något som har betydelse i sig. Mina resultat skiljer sig från den bilden. Det kan tyda på att skolbesöken i Holma
skogsträdgård, där eleverna deltog i meningsfulla miniprojekt med växter, påverkat elevernas syn på växter.
Till skillnad från en skolträdgård, som ofta
har sin växtpotential under sommaren, ger en
skogsträdgård skörd under olika delar av året,
bland annat i form av bär och nötter. Den sköter sig även mer eller mindre själv, om växterna
är placerade för att kunna samverka med varandra. Det kan till exempel handla om att vissa
växter binder vatten och andra lockar insekter.
Flera miniskogsträdgårdar anläggs idag på förskole- och skolgårdar runt om i Sverige.

Foto: Anders Hammarsten

Text: Maria Hammarsten, doktorand i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Jönköping University
E-post: maria.hammarsten@ju.se

Maria Hammarsten,
doktorand i pedagogik vid
Jönköping University

Tips!
Gå en samtalspromenad
med några
elever i skolans
närmiljö. Fråga
till exempel
vilka träd de
helst klättrar i.
Samtalen kan
användas för att
knyta an till närmare undersökning av träden
och arterna
runt omkring.
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Isbrytaren Oden till vänster och en vattensamlare till höger
Foto: Anna Stiby

Arktiska oceanen studeras
– en lärares berättelse från en forskningsresa
Under juli till september 2021 fick läraren Anna Stiby, som Polarforskningssekretariatets lärarstipendiat, följa med isbrytaren Oden på en internationell
polarexpedition till Nordpolen och en outforskad del av den Arktiska oceanen.
Text: Anna Stiby, lärare i kemi och biologi på Nacka gymnasium
E-post: anna.stiby@nacka.se
Syftet med polarexpeditionen Synoptic Arctic
Survey 2021 var att studera det marina ekosystemet i den centrala delen av Arktiska oceanen,
bland annat i tidigare outforskade delar av området mellan Grönland och Nordpolen. Med på
expeditionen, som varade i åtta veckor, fanns
38 forskare* från flera olika länder: biologer, kemister, geologer, oceanografer och meteorologer.
Som lärarstipendiat fick jag på nära håll följa
deras arbete och de utmaningar polarforskare
möter. Väder, vind och isförhållanden kan ställa
till det, utrustning kan krångla och planer kan
snabbt behöva ändras. Jag delade forskarnas vardag, såg deras frustration när allt inte gick som
tänkt men även deras glädje när till exempel ett
perfekt bottensedimentprov kom upp till ytan.
Min uppgift var att lära mig mer om Arktis extrema miljö och om hur polarforskning går till för
att kunna sprida information om detta vidare till
elever och kollegor. Klimatförändringar och isar
som smälter är något det pratas mycket om och
i Arktis syns effekterna av klimatförändringarna
tydligt. Ett varmare klimat med färre istäckta om*Av totalt 16 forskningsprojekt leddes hälften av Stockholms universitet. De övriga hörde till Linnéuniversitetet,
Göteborgs universitet och Umeå universitet, samt lärosäten i Storbritannien och Tyskland genom EU:s utbytes
program ARICE (Arctic Research Icebreaker Consortium).

råden påverkar ekosystemet och följaktligen även
den arktiska näringsväven. Vilka effekter man kan
se ville forskarna på expeditionen undersöka och
biologerna studerade allt från virus och bakterier
till växt- och djurplankton och fisk.

Vatten, snö och is analyserades
Vid ett flertal stationer samlades snö och vatten
in tillsammans med långa, cylindriska iskärnor,
som fås genom att borra i isen med ihåliga borrar. Isens tjocklek och temperatur mättes innan
iskärnorna kapades i mindre bitar för vidare
undersökning. Vattensamlare (se bilden ovan)
användes också för att hämta vatten från olika
djup på flera ställen under expeditionen, ibland
från mer än 4 000 meter. På dessa sitter sensorer som kontinuerligt mäter syrehalt, salthalt
och temperatur vilket gör att en profil över vattenmassornas skiktningar kan tas fram.
Ett flertal vattenanalyser gjordes, på vatten
från olika djup och på vatten från snön och
iskärnorna när dessa tinat. Till exempel mättes näringshalt och mängden växtplankton.
Vattenproverna studerades också i mikroskop.
För att undersöka artsammansättningen vidare
och studera organismernas genuttryck sparades
även stora mängder prover för senare DNAoch RNA-analys.
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Grönland
Svalbard
Smältpölar på Arktis istäcke

Anna Stiby sorterar djurplankton.

Karta över expeditionsrutten

Foto: Emma Svahn

Källa: Stockholms universitet, www.su.se/nyheter/min-slutsats-är-redan-nu-att-havet-i-centrala-arktis-måste-skyddas

Plankton och fisk fångades
Biologerna använde också olika finmaskiga nät
och håvar för att fånga växt- och djurplankton
och fisk från olika havsdjup. Växtplankton i haven
producerar mer än hälften av syret vi andas och
olika arter av plankton trivs vid olika vattentemperaturer och näringshalter. I det kallare arktiska
vattnet utgör pikoväxtplankton, de allra minsta
(mindre än 2 µm i diameter) fotosyntetiserande
organismerna, en betydande del av biomassan
och de är basen för den marina födoväven.
Under polarexpeditionen användes även
långrev, fiskenät och fiskfällor för att kartlägga fiskbeståndet, i kombination med undersökningar med ekolod. Tidigare var Arktiska
oceanen täckt av is men i och med klimatförändringarna är nu stora delar fritt hav. För
att förhindra oreglerat fiske i området ingick
EU i maj 2021 ett avtal med de fem kuststaterna vid centrala Norra ishavet samt Island,
Kina, Japan och Sydkorea, där de enades om
ett 16-årigt fiskeförbud. Syftet är att förhindra
oreglerat fiske tills forskare undersökt om fisket kan ske på ett hållbart sätt.
För att studera det marina ekosystemet ytterligare togs ibland bottensedimentprov med
den 900 kg tunga bottenhuggaren. Proverna
undersöktes bland annat för innehåll av snäckor och skalförsedda djurplankton som kal�-

Foto: Anna Stiby

las foraminiferer. I sedimentet fann forskarna
välbevarade otoliter, även kallade hörselstenar,
från fiskars huvuden. Otoliterna växer när fisken växer och bildar ringar varje år, vilket gör
att fiskens ålder när den dog kan avgöras utifrån antalet årsringar på otoliterna. I otoliterna
bildas också spår som återspeglar kemin i vattnet där fisken levde. Fynden kommer att bidra
till att ge en unik inblick i hur fiskbeståndet i
Arktis har varierat under olika tidsåldrar.

En fantastisk upplevelse
Under forskningsresan såg jag få tecken på liv
ovan isen – några fåglar, en och annan säl och
totalt fyra isbjörnar. Inne i Arktis istäckta områden var det öde under flera veckors tid. Det var
väldigt tyst och en apokalyptisk stämning rådde.
Till slut dök ett tiotal ismåsar upp och att få se
dem och höra deras skrikande var fantastiskt!
Expeditionen och Arktis unika miljö har gett mig väldigt mycket inspiration till
min biologiundervisning.
Och intresset för isbjörnar
har varit stort hos eleverna,
de vill veta allt om dem! Hur
många jag såg, var de fanns, om de
attackerade oss och hur de klarar
av att leva på isen.

Plankton i skolan

Vill du också delta?

Plankton är enkla att odla i skolan och kan
användas i experiment där till exempel temperatur, näringsmängd och solljus varieras. Alla
växtplankton innehåller pigmentet klorofyll a
och genom att mäta mängden klorofyll a med
en spektrofotometer kan planktonmängden
uppskattas. Under polarexpeditionen användes
andra, mer känsliga instrument för klorofyll
mätning, så kallade fluorometrar.

Vill du också delta i en
polarexpedition? Läs om
Polarforskningssekretariatets lärarprogram
på: www.polar.se/expeditioner/laerarprogram.
Det kan dröja några år mellan utlysningarna.
Läs även mer om årets expedition på
Polarforskningssekretariatets blogg: www.polar.se/
expeditioner/synoptic-arctic-survey-2021

En av fyra isbjörnar
som upptäcktes
under expeditionen
Foto: Anna Stiby
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Bronspraktbaggen
(Buprestis haemorrhoidalis) kan man
hitta på solvarm
ganska färsk ved av
barrträd där den
lägger sina ägg. (På
bilden syns bara fyra
av de sex benen.)

Insektskunskap i samhällets tjänst
Mats Jonsell är insektsforskare vid SLU och som samverkanslektor svarar han
även på frågor från privatpersoner och hjälper till inom ett flertal skilda områden.
Här ges några exempel på de frågor och uppdrag en insektsexpert kan få.
Text: Mats Jonsell, skogsentomolog vid Institutionen för ekologi vid SLU
E-post: mats.jonsell@slu.se

Foto: Mats Jonsell

Mats Jonsell, skogsentomolog vid SLU
Foto: Hanna Jonsell

Många insekter är väldigt vackra och har ofta
spännande levnadssätt. Men lik förbaskat är det
ändå när de ställer till problem man som insektsexpert vanligtvis blir tillfrågad. ”Vad är det
som äter på mina kålplantor/tallar/havregryn?”
Chansen är åtminstone stor att man kan berätta
vad det är och vad som kan göras åt saken.
Lite värre är frågor av typen ”Varför är det
så mycket getingar i år?” För det första är det
ofta inte så tydligt att det är ovanligt mycket
getingar – det är snarare en ”sanning” som uppkommer när några har påstått det tillräckligt
många gånger. För det andra är det otroligt svårt
att ge ett exakt svar. Vädret är oftast viktigt för
insekternas antal men det finns många andra
faktorer som inverkar också, som tillgång till
mat och förekomst av fiender och sjukdomar.
Ytterligare frågor kan handla om att insekter misstänks ha orsakat diverse skador de inte är
skyldiga till. Då är det fint att kunna säga: ”Den
där lilla baggen kan inte ha dödat ditt äppelträd.
Den är en del av den enorma biologiska mångfald
som insekterna utgör – ta hand om den!”

Mordgåtor
Ett exempel på lite mer speciella uppdrag en
insektsexpert kan få är att bidra till lösningen
av mordfall. Hur långt fluglarver i döda kroppar har hunnit utvecklas (hur stora de är) är en
viktig ledtråd till hur länge någon har varit död.
I ett fall visade det sig att de arter av fluglarver
som fanns i en kropp inte alls stämde med platsen den låg på. Det är nämligen olika arter som
trivs i till exempel ett skogslandskap jämfört
med ett jordbrukslandskap. Slutsatsen blev att
kroppen flyttats efter att personen dött.

Objudna gäster
Ibland följer det med insekter när vi importerar
varor från andra länder. Det finns alltid en oro
för att dessa ska få fäste i landet och ställa till
problem, såsom mördarsnigeln har gjort (helt

rätt – det är ingen insekt, men ett bra exempel
på vad handeln kan ställa till med).
I somras upptäcktes borrmjöl från insektslarver på några lastpallar från Kina och
Jordbruksverket ville få detta undersökt. Efter
lite hackande i trävirket hittades både larver
och fullvuxna baggar och arten kunde identifieras: en kapuschongbagge. En kändis i vedborrarvärlden visade det sig, speciellt i tropiska
länder. Men förmodligen hade den inte hunnit
sprida sig vidare från lastpallarna. Vårt kalla klimat gör dessutom att arter söderifrån oftast fryser ihjäl under vintern.

Pollinatörer
Även om insekterna har ett visst problem med
sin ”image” hos allmänheten finns det undantag.
Bin som pollinerar så flitigt har definitivt ett positivt rykte, fjärilar är vackra och dyngbaggarna
ser till att komockor och annat bryts ner till ny
nyttig näring. Merparten av insekterna ställer
inte till problem för oss och vi insektsexperter
får även i uppdrag att exempelvis tipsa om hur
man kan gynna pollinatörer och annan mångfald av insekter i stadsmiljöer.

Samla småkryp i skolan
Studera insekter med eleverna! På
nästa sida beskrivs olika metoder
som kan användas för att finna dem.
Under den varma delen av året, när insekterna är aktiva, finns det väldigt många
sätt att fånga in dem. Under kallare tider får
man själv söka upp dem, vilket begränsar antalet
fångstmetoder. Men insekter går nästan alltid att
hitta, olika arter med olika anpassningar – allt från
strikta specialister på vissa enskilda värdväxter till
rovdjur, nedbrytare, parasitoider och allätare.

Sjuprickig
nyckelpiga
Foto: Petra Korall
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Foto: Mats Jonsell

På Bioresurs
webbplats finns en
lista över vilka insekter
de olika metoderna kan
hjälpa dig att hitta.

Kläckning

Slaghåvning

Att kläcka fram insekter ur olika substrat, som
ved, svampar eller växter är spännande. Substratet läggs i en mörk behållare i vilken man sticker
in ett litet provrör. Behållaren kan till exempel
vara ett ursköljt, igentejpat mjölkpaket (se bild).
När insekter kläcks söker de sig till ljuset i röret.
Metoden fungerar allra bäst på våren/vintern, då
insekter sitter i substraten och väntar på värmen
och våren. När de kommer in i inomhusvärme
kläcks de fram efter 3–5 veckor. Om substratet
är växter eller hattsvampar kan det vara bra att
ha lite jord eller sand i botten eftersom larverna
gärna går ner i marken då de förpuppar sig.
Vedbitar är spännande men det är inte alla som
ger ett lyckat resultat (det vill säga många insekter). Grenar är praktiska att samla in – grövre
stammar innehåller ofta många insekter, men är
lite bökigare att hantera. Barrträdsved som är
färsk, max en sommar gammal, brukar vara rik
på barkborrar och långhorningar och alla deras
associerade arter (flugor, parasitsteklar, rovskalbaggar med flera). Även lövträd kan användas men
risken är lite större att de innehåller få insekter.
Därför bör man skära i veden och undersöka om
det finns gångar efter larver, eller ännu hellre synliga larver (se bild). Det gäller också om man vill
använda äldre ved. Det kan fungera men sådan
ved har betydligt lägre täthet av insekter.
Hattsvampar, som är kortlivade och bara kan
plockas under en begränsad period, ger ofta
rikligt med olika tvåvingar. I tickor kan man däremot få alla möjliga grupper: skalbaggar, tvåvingar,
malfjärilar, parasitsteklar. Här gäller det att samla
in tickor som är döda, de levande innehåller
sällan några insekter alls. Titta också efter att det
finns gnag i tickan – gångar efter larver. Olika arter av tickor har väldigt olika artsammansättning.

Slaghåvning/skraphåvning eller
bankning är bra metoder för att
få se vad som lever i vegetationen.
Håven har en robust håvring, som
inte böjer undan då den går i kontakt med
vegetationen och den är byggd så att håvpåsen
tål en del nötning. Man skrapar eller slår helt enkelt mot de växter man vill undersöka – det kan
vara allt från låga örter till grenar på stora träd. Insekter som sitter i vegetationen faller ner i håven.
Om man väljer att banka tar man till exempel ett
uppochnervänt paraply eller en utspänd duk och
håller under en bit vegetation samtidigt som man
bankar på den med till exempel ett håvskaft eller
en pinne. Metoden fungerar bra vår, sommar och
höst, så länge det inte är regnigt.

Slaghåv

Vattenhåvning
Vattenhåvning är en klassisk metod. Bäst resultat
får man i fiskfria vatten, det vill säga små dammar
och pölar. Även större vatten kan ge bra fångst,
om man inriktar sig mot strandkanterna och håvar
inne i vegetation, som säv eller vass, där insekterna
kan gömma sig. Det är bra att gå ut och provhåva
i några vatten innan man går ut med en grupp
som ska utföra vattenhåvning – för att veta vilket
vatten som ger bäst chans att hitta rikligt med insekter. Det är bra att ha en balja att tömma håven
i för att bättre se vad man har fått.Vattenhåvning
kan göras så länge det inte är is på vattnet, men
det kan bli kallt om fingrarna i kyligt väder.

Sållning
Sållning är ett bra sätt att undersöka vad som
lever i marken. Insamlad lövförna, lövkompost,
bark eller liknande skakas ordentligt genom gallret
på ett insektssåll. I botten hamnar då insekterna
tillsammans med det finkornigare materialet och
kan tömmas ut på en duk för att studeras. För bra
resultat bör materialet man sållar vara lite fuktigt
och bestå av ett åtminstone någon centimeter
tjockt lager av löv, barkflisor, tångruskor eller
liknande. Att sålla lite spridda torra löv ger väldigt
lite. Samtidigt blir det alltför slabbigt med blöta
material. Ett tips är att det ofta finns en zon med
hyfsat tjockt och lagom fuktigt material vid stränder eller våtmarkskanter. Sållning fungerar bra när
som helst på året utom då materialet är fruset.
Övre bilden: Insekter kan kläckas fram ur olika substrat som
lagts i ett igentejpat mjölkpaket försett med ett provrör.

Foto: Mats Jonsell

Vattenhåv

Undre bilder: Hittar man en larv när man skär i ved för
att undersöka om den innehåller insekter kan man vara
nästan bergsäker på att det finns fler larver i samma vedbit. Bilden visar en långhorningslarv, en björkbock, som
gnagt sig fram under barken på en död al.

Insektssåll
Källa för bilderna på
redskapen ovan:
www.sagitta.se
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Foto: pixabay.com

Hur läker ett skrubbsår?
– om nybildning av celler
Är det alltid stamceller som är involverade när nya celler bildas i våra kroppar?
En lärare vände sig till Bioresurs med denna spännande fråga. Vi tog kontakt
med Michael Welsh, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet,
som gav oss flera exempel på hur celler nybildas.
Fakta och granskning: Michael Welsh, professor i medicinsk cellbiologi
vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet
E-post: michael.welsh@mcb.uu.se
Hur byts cellerna i våra organ ut, hur ofta sker
det och vad händer vid en skada? I kroppen
finns många celler som kan dela sig och ge upphov till nya celler men också många som aldrig
delar sig. Förmågan till celldelning (med mitos)
skiljer sig åt mellan olika organ.

Stamceller och progenitorceller
Stamceller är odifferentierade, självförnyande
celler som kan dela sig genom mitos. De nya
cellerna kan differentieras och utvecklas till en
eller flera mogna celltyper. Många anser att vår
begränsade livslängd beror på att stamceller
utmattas och mister sin förmåga att ersätta
mogna celltyper.
Stamceller behöver en ”nisch”, en speciell
omgivning, för att behålla sin stamcellskaraktär.
Nischen utgörs till exempel av proteiner, kolhydrater och celler som finns runt stamcellen.
De omgivande cellerna skickar ut signalämnen
som antingen stimulerar eller hämmar stamcellernas tillväxt och differentiering.

Olika typer av stamceller
De första dygnen efter en befruktning bildas
totipotenta embryonala stamceller. De kan ge
upphov till alla celltyper, inklusive fosterhinnor
och moderkaka. Under den fortsatta foster
utvecklingen bildas pluripotenta stamceller, som
kan utvecklas till alla olika celltyper i kroppen. I
en vuxen individ finns multipotenta stamceller
på några ställen i kroppen. De är vävnadsspecifika, som till exempel hudens stamceller på
illustrationen bredvid, och kan ge upphov till en
eller några närbesläktade celltyper och därmed
ersätta celler som dör i en viss vävnad.

Vissa stamceller delar sig relativt sällan, men kan
genom celldelning bilda så kallade progenitor
celler, som kan dela sig ofta under en begränsad tid. Dessa celler är något av ett mellanting
mellan stamceller och mogna celler och kan ge
upphov till ett stort antal celler som sedan utvecklas till mogna, färdigdifferentierade celler.
Progenitorceller är viktiga både när kroppen ska
reparera skador och förnya vävnader.

Skrubbsår och brännskador
Huden förnyas kontinuerligt. Cellerna lossnar
från ytterhuden och ersätts underifrån av nybildade celler. Dessa kommer från progenitor
celler som i sin tur kommer från stamceller som
finns i en utbuktning (”bulge”) mellan hårsäcken och det översta hudlagret (se bild).
Vid skrubbsår eller lindriga brännskador kan
progenitorceller snabbt ersätta skadad hud genom celldelningar och differentiering till färdiga hudceller. Om det däremot har blivit en
så svår brännskada att stamcellerna och progenitorcellerna har försvunnit i det skadade området, måste nya hudceller växa in från sidan,
med hjälp av stamceller och progenitorceller
runt omkring, vilket tar lång tid.
Hårstrå på huden

Hårresarmuskel
Talgkörtel
”Bulge”: här finns
hudens stamceller

Hårsäck med hårrot
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Hur förnyas blodceller?
Blodstamceller finns i benmärgen och kan återskapa alla blodceller, det vill säga immunceller,
röda blodkroppar och blodplättar (som egentligen är cellfragment, inte celler). Blodstamcellerna delar sig vanligtvis sällan. Blodförnyelsen
sker istället i huvudsak genom delning av progenitorceller, som är mer eller mindre specialiserade för den celltyp som är slutmålet. Blodförnyelsen styrs av ett stort antal faktorer och
interaktioner mellan celler – till exempel påverkas förnyelsen av hur nära ett blodkärl stamcellerna befinner sig. Även skador, infektioner
och sömn påverkar eftersom också nervsystemet kontrollerar förnyelsen.
Mutationer i progenitorceller (och ibland
stamceller) i benmärgen kan ge upphov till så
kallade cancerstamceller – celler som har förmågan att skapa kopior av sig själva och inte slutar
dela sig efter en viss tid. Dessa orsakar leukemi.

Ny tarm på en vecka?
Tarmluddet på insidan av tunntarmen består av
fingerliknande utskott, villi, och utrymmet mellan dessa kallas krypta (se bild). Tarmstamceller
finns längst ner i kryptan. När dessa delar sig
skapas progenitorceller som snabbt delar sig och
pressas upp mot villi. Dessa blir så småningom
tarmepitel med förmågan att ta upp ämnen från
tarminnehållet. Tarmepitelet förnyas kontinuerligt genom att gamla epitelceller stöts bort och
nya tillkommer. Inom 3–5 dagar har ytan i tarmen förnyats med ett nytt lager av epitelceller.
Villi, som utgör
tarmluddet i
tunntarmen
Krypta: här finns tunntarmens stamceller

Äggstockar och testiklar
Bildandet av ägg och spermier härrör från äggstamceller (oogonier) och spermiestamceller
(spermatogonier). Äggstamcellerna slutar att
dela sig i äggstockarna under den sjunde fostermånaden. Spermiestamcellerna i testiklarna
delar sig inte före puberteten. Först då bildas
progenitorceller (spermatocyter), som var och
en ger upphov till fyra spermier, genom meios.
Det tar närmare tre månader för en spermie att
färdigbildas från stamcellsstadiet.

Stamceller i hjärnan löser inte allt
I hjärnan har man funnit stamceller i två områden:
hippocampus och i den subventrikulära zonen, i
anslutning till de laterala ventriklarna (se bild).
Dessa celler kan utvecklas till neuroner (nervceller) och gliaceller (stödjeceller) under goda be-

tingelser. Problemet är att de aktuella områdena
saknar betydelse för vissa sjukdomar (till exempel
Alzheimers sjukdom) och att cellerna inte spontant kan vandra till andra ställen i hjärnan där de
skulle behövas för att ersätta skadade celler. Vidare
måste nervcellernas axoner och dendriter växa ut
och hitta sina mål för att fungera och även här
spelar cellernas lokalisering i hjärnan en roll.
Hjärnan sedd i genomskärning från
sidan. Stamceller har hittats i hippo
campus och i den subventrikulära
zonen, som finns i anslutning till de två
laterala ventriklarna.
Illustration: Swayne L, m.fl. (2016) What Are Neural
Stem Cells, and Why Are They Important? Frontier
for Young Minds. 4:20. Copyright © 2016 Swayne,
Sanchez-Arias, Agbay and Willerth, CC BY 4.0

Lateral ventrikel

Hippocampus

Kan mogna celler dela sig?
De flesta mogna nerv- och muskelceller kan inte
dela sig. Skador i nerv- och muskelvävnad kan
därför bara återskapas från stamceller eller progenitorceller. Detta fungerar oftast inte alls eller
mycket dåligt i praktiken. Skador i hjärna, hjärta
och muskler är därför i regel permanenta.
Andra mogna celltyper, som i bukspottkörteln
och levern, kan i varierande grad dela sig och läka
skador (se nedan). Generellt minskar cellernas
förmåga till celldelning med ökad ålder.
Bukspottkörteln
Diabetes beror ofta på brist på insulinproducerande betaceller i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Trots ett stort antal försök att hitta
stamceller som kan ge upphov till dessa betaceller har inga övertygande resultat presenterats som
klart visar att sådana stamceller finns hos vuxna
individer. Mogna betaceller kan i viss mån dela
sig men delningskapaciteten är mycket låg. Om
betaceller skadas eller ett ökat behov av betaceller uppstår är risken stor att de befintliga betacellerna inte kan kompensera för detta, med följden
att man utvecklar diabetes.
Levern
Levern har en otroligt stor förmåga att ersätta
förlorad vävnad. Om 70 procent av levern opereras bort ersätts vävnaden i många däggdjur på en
vecka genom att mogna leverceller av olika slag
delar sig. Leverstamceller är sällsynta och bidrar
inte i den normala cellförnyelsen. Vid allvarlig leverskada, till exempel orsakad
Så vad
av långvarig alkoholkonsumtion elblev
nu svaret
ler hepatitvirus, får dock de mogna
på lärarens fråga?
levercellerna svårt att återskapa leNybildning av celler
vern genom att dela sig och då kan
sker på olika sätt
leverstamcellerna aktiveras. Detta
i olika delar av
kan spela en roll vid utvecklandet av
kroppen!
levercancer, genom att leverstamcellerna omvandlas till cancerceller.
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Att känna temperatur och tryck
– Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021
Text: Peter Zygmunt, professor i farmakologi vid Lunds universitet
E-post: peter.zygmunt@med.lu.se

Året Nobelpris i fysiologi eller medicin uppmärksammar grundläggande m
 olekylära
mekanismer för hur vi uppfattar förändringar i temperatur och tryck och har öppnat upp för många möjligheter att behandla en rad s jukdomar och symptom.

Illustration: Original av Peter Zygmunt, bearbetning av Bioresurs

Våra sinnen berättar för oss om omvärlden
och den inre kroppsliga miljön. De är nödvändiga för vår överlevnad! Syn, hörsel, lukt
och smak uppfattas av ögon, öron, näsa och
mun. Känselsinnet med sina nervtrådar däremot är utspritt i hela kroppen och känner av
förändringar i temperatur och tryck både inuti
och utanpå kroppen. Kroppstemperatur och
funktionen hos de inre organen, såsom hjärta,
lungor, njurar, urinblåsa och mag-tarmkanal,
står under ständig bevakning av känselsinnet
utan att vi behöver tänka på det. En del nervtrådar är specialiserade på att upptäcka vävnadsskador utanpå eller inuti kroppen. Den

Epitelceller i olika organ och
mastceller frisätter kemiska
ämnen.
Nervcellernas
varikositeter
frisätter signalsubstanser.

delen av känselsinnet brukar man även kalla
smärtsinnet.
Exakt hur temperatur och tryck retar de olika typerna av känselnervtrådar var inte känt förrän Nobelpristagarna David Julius och Ardem
Patapoutian upptäckte proteiner i form av jonkanaler med förmåga att omvandla temperatur
och tryck till elektriska nervsignaler. När dessa
signaler når det centrala nervsystemet kan de
utlösa skyddsreflexer och göra oss medvetna
om fara genom att vi till exempel känner smärta. Jonkanalerna finns även i andra celltyper, till
exempel epitelceller, där de omvandlar temperatur och tryck till kemiska signaler (se figur 1).

Epitelceller

Hjärnan
B

A

A
Signal i känselnervtråd

B

Blodkärl

Varikositet
(lagringsplats för
signalsubstanser i
synapsblåsor)

A

Glatt
muskulatur

Mastcell

Signal till
hjärnan
där smärta
uppfattas

Skelettmuskulatur
Ryggmärgen/
hjärnstammen

B

Signal i motornervtråd

Figur 1. Nervceller och vissa andra celler kan reagera på temperatur och tryck.
A. Olika epitelceller – i huden, tarmen, urinblåsan, luftvägarna och blodkärlen – liksom immunsystemets mastceller kan aktiveras
direkt av förändringar i temperatur och tryck och frisätta kemiska ämnen som i sin tur kan aktivera känselnervtrådar. Ämnena
kan även till exempel påverka glatt muskulatur (ej viljestyrd) i olika vävnader, inklusive blodkärl.
B. Känselnervtrådar (sensoriska nervtrådar) i olika organ kan känna av förändringar i temperatur och tryck med sina fria
nervändslut eller med känselkroppar (såsom Meissnerkropp, Pacinikropp och Merkelceller i huden). Då frisätts signal
substanser som kan resultera i ökat blodflöde och utsöndring från körtlar samt påverka funktionen hos epitelceller och
immunceller. Ibland aktiveras skyddsreflexer genom att en signal skickas in till ryggmärgen/hjärnstammen och vidarebefordras direkt till muskelceller via motornervtrådar. Detta kan till exempel få oss att dra undan handen från eld eller
hosta för att rensa luftvägarna. Om signalen går vidare till hjärnan upplever vi smärta.
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Figur 2. Med hjälp av kapsaicin från chilipeppar och mentol från pepparmynta kunde jonkanalerna TRPV1 och TRPM8
TRPM7

isoleras som värme- och köldreceptorer. Ytterligare TRP-kanaler ingår nu i temperatursinnet och tillsammans kan de reagera på temperaturförändringar i och runt kroppen. TRP-kanalerna har i illustrationen fått färger som anger ungefär vid
vilka temperaturintervall de är aktiva. Det är dock möjligt att de ändrar sin temperaturkänslighet vid sjukdom och kanske
då även kan reagera på andra temperaturer.
Hos däggdjur finns 28 olika typer av TRP-kanaler fördelade i sex undergrupper men alla är inte temperaturkänsliga. I den
högra illustrationen, som är baserad på ett fylogenetiskt träd, är temperaturkänsliga TRP-kanaler markerade med färg.
Illustrationer: Peter Zygmunt

Chilipeppar och mentol

Framtida tillämpningar

David Julius använde sig av kunskapen att kapsaicin i chilipeppar stimulerar en viss typ av känsel
nervtrådar som förmedlar obehag och smärta hos
däggdjur. Med hjälp av kapsaicin kunde hans forskargrupp 1997 identifiera proteinet TRPV1 som
inte bara svarade på kapsaicin utan också smärtframkallande temperaturer över 43 °C. Likaså var
kunskapen att vi känner en lätt kylande effekt av
mentol, som finns i pepparmynta, vägledande för
den fortsatta jakten på en köldreceptor i känselnerverna. Oberoende av varandra visade David
Julius och Ardem Patapoutian 2002 att TRPM8
är det protein i våra känselnerver som aktiveras
av mentol och kyla. Idag känner vi till ett antal
liknande temperatursensorer som ingår i familjen
TRP-kanaler och som tillsammans täcker olika
temperaturer, allt från smärtande kyla till smärtande värme (se figur 2).

Flera TRP-kanaler är känsliga för kemisk stimulering. Detta skulle kunna utnyttjas för att utveckla läkemedelsmolekyler för behandling av
långvarig smärta och andra sjukdomar/symptom som beror på ökad retbarhet hos känselnerver och epitelceller i olika organ. Kanske
går det även att utveckla Piezo-läkemedel för
behandling av bland annat blodtryck, diabetes,
urininkontinens och cancer. Det är också möjligt att den bästa behandlingseffekten i många
fall uppnås genom att kombinera läkemedel
som verkar på både TRP- och Piezo-kanaler.

Kontroll av livsviktiga funktioner
Så småningom hittade Ardem Patapoutian och
hans kollegor även jonkanaler som aktiveras av
tryck, Piezo1 och Piezo2. Tillsammans kontrollerar dessa många livsviktiga funktioner som regleras automatiskt av både känselnerver och epitelceller genom att registrera tryckförändringar i
bland annat lungor, urinblåsa, tarm och blodkärl.
Utöver detta tycks Piezo2 kunna registrera såväl
lätt beröring som spänningen i muskler och senor.
Det senare ingår i ett sinne kallat proprioception
och möjliggör att vi känner av kroppens position
i rummet (vår rumsuppfattning), vilket gör att vi
till exempel kan gå och röra oss också i mörker.

Läs mer
Läs om Peter
Zygmunts egen
forskning om
TRP-kanalerna
på nästa sida.

Undervisa om Nobelpriset
Vetenskapliga artiklar
På www.nobelprize.org finns olika texter om
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021, både
pressmeddelanden på såväl svenska som engelska och mer avancerad information på engelska,
alla med tillhörande illustrationer. Där finns också
nyckelpublikationer om forskningen listade. Läs
om hur elever kan arbeta med vetenskapliga
artiklar på sidan 17 i detta nummer av Bi-lagan.
Lektionsunderlag
På nobelprizemuseum.se/medicinpriset-2021
finns underlag till en 45-minuterslektion om
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021,
med bland annat lärarhandledning, bildspel
och elevfrågor.
Bioresurs resurser
På Bioresurs webbplats finns flera övningar
som handlar om våra sinnen.
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Svensk forskning om
spännande upptäckter
Peter Zygmunt har i många år ägnat sig åt forskning inom samma
område som årets Nobelpristagare
i fysiologi och medicin. Forsknings
resultaten skulle bland annat kunna
bidra till utvecklingen av en ny typ av
smärtstillande läkemedel.
Text: Peter Zygmunt, professor i farmakologi
vid Lunds universitet
E-post: peter.zygmunt@med.lu.se

Bakgrund
Läs om Nobelpriset i fysiologi
eller medicin
2021 och upptäckterna av
jonkanalerna
som känner av
förändringar i
temperatur och
tryck på föregående uppslag.

Det har spekulerats kring att alla temperaturkänsliga TRP-kanaler (se figur 2 på föregående sida)
är både köld- och värmeaktiverade men hittills
har det endast visats för människans och musens
TRPA1. Vår forskargrupp visade att den inneboende temperaturkänsligheten hos TRPA1 beror på
kanalens oxidationsgrad och har föreslagit att den
intracellulära miljön kan avgöra om TRP-kanaler
svarar på kyla och/eller värme. Det skulle kunna
vara så att vissa temperaturkänsliga TRP-kanaler
är tysta under normala fysiologiska förhållanden
men aktiva vid ihållande och långvarig smärta
beroende på nervskada eller vävnadsskada och
inflammation. Så verkar fallet vara med TRPA1
i en mängd studier på djur. Även hos människa
kan lägre temperaturer ge obehagskänsla vid till
exempel fibromyalgi, diabetes och cytostatikabehandling, vilket går i linje med att TRPA1 kan
aktiveras vid temperaturer under 17°C. Det verkar som att temperatursinnet är dynamiskt och
att det är fler än en TRP-kanal som ansvarar för
ett visst temperaturintervall. Dessutom finns det
andra temperaturkänsliga jonkanaler, såsom vissa
kaliumjon- och kloridjonkanaler, som också bidrar till att finjustera temperatursvaret.

Alternativ till paracetamol?
TRPV1 och andra temperaturkänsliga TRPkanaler är också viktiga kemoreceptorer. Kort
efter att TRPV1 hade identifierats 1997, visade
vår forskargrupp att anandamid och liknande Nacyletanolaminer är som kroppens egen chilipeppar. De kallas endovanilloider och likt kapsaicin
aktiverar de TRPV1. Endovanilloider fungerar
som signalsubstanser i hjärnan och kan både förstärka och minska nervsignaleringen beroende på
var de frisätts. Närvaron av TRPV1 i hjärnan har
varit mycket omdebatterad men trots det pekar

Paracetamol och TRPV1
1. Paracetamol bryts ner i levern
och molekylen p-AP bildas.
2. Molekylen p-AP sprids vidare
med blodet till hjärnan. Där
binder ett enzym ihop p-AP
med arakidonsyra och en
molekyl som liknar kapsaicin
bildas: AM404. Denna aktiverar TRPV1 i hjärnan.

Paracetamol bryts
ner i levern

AM404 aktiverar
TRPV1 i hjärnan.

3. TRPV1 får vårt eget smärtlindrande system att skicka nervsignaler
från hjärnan till ryggmärgen, vilka
stoppar inkommande smärtsignaler från kroppen.
Peter Zygmunt och hans forskargrupp har visat att andra kemiska
substanser kan bilda kapsaicinliknande molekyler som
ger smärtlindring genom att aktivera TRPV1 i hjärnan.

ett stort antal studier på en viktig roll för TRPV1
även där. Det är möjligt att läkemedel som påverkar TRPV1 i hjärnan kan utvecklas för behandling
av till exempel oro, depression och epilepsi.
Vår forskargrupp har upptäckt en ny metabolismväg för paracetamol: Via levern omvandlas
paracetamol till molekyler som liknar kapsaicin
och i hjärnan aktiverar dessa TRPV1, vilket ger
smärtlindring. Kanske kan man med denna kunskap ta fram ”superparacetamol” utan de biverkningar på levern som höga doser av paracetamol
kan ge? Vi har visat att andra kemiska substanser
kan bilda kapsaicinliknande molekyler på samma sätt som paracetamol och att dessa aktiverar
TRPV1 i hjärnan och är smärtlindrande. En förhoppning är att de kan ge en bättre smärtstillande
effekt utan leverbiverkningar.

TRP och tryck
De tryckaktiverade jonkanalerna Piezo1 och
Piezo2 tycks inte har någon uttalad roll i mekaniskt utlöst smärta och här öppnar sig möjligheten att andra tryckreceptorer spelar en viktig
roll. Vår forskargrupp har för första gången visat att en TRP-kanal som reagerar på temperatur, människans TRPA1, även kan svara direkt
på tryckförändringar. Det går i linje med många
studier som visar att obehaglig/smärtsam beröringsöverkänslighet (hyperalgesi) utlöst av
tryck och beröring kan motverkas när man hindrar TRPA1 från att aktiveras. Vi tror därför att
även om TRPA1 och kanske andra TRP-kanaler
under normala förhållanden är relativt tysta
som tryckreceptorer kan de bli desto mer aktiva
vid vävnadsskada, nervskada och inflammatoriska tillstånd. Fibromyalgi och behandling med
cytostatika är exempel på tillstånd då beröring,
inklusive av kläder, kan ge obehag och smärta.
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Inför en digital träff läste lärare i Bioresurs referensgrupp sammanfattningen till forskningsöversikten Laborationer i naturvetenskapsundervisningen (se www.skolfi.se) samt texter om strategier för dokumentation från Skolverkets moduler (Förmågor
i naturvetenskap, åk 1–3, Förmågor att genomföra systematiska undersökningar, åk 4–6, samt 7–9, se larportalen.skolverket.se).

Dokumentera undersökningar
– process och progression i grundskolan

Bioresurs referensgrupp med lärare från låg-, mellan- och högstadiet har
under hösten diskuterat dokumentation vid systematiska undersökningar.
Text: Ammie Berglund, Jenny Lagerqvist
Referensgruppen: Linda Bondesson, Anette Junebjörk, Tommy Karlström, Eva-Lotta Kvick,
Maria Samuelsson, Annika Schell, Ola Sjödin, Nanny Westerlund
Dokumentation är en viktig del i att lära sig utföra naturvetenskap och är i bästa fall ett tankeverktyg som ökar förståelsen för det man gör.
Men själva dokumentationen får inte ta bort
glädjen i att undersöka och upptäcka. Om en
skriftlig dokumentation upplevs alltför tung
kan den bli ett hinder. Muntlig uppföljning på
undersökande arbete kan fungera bra som variation. Utifrån diskussioner och erfarenheter i
referensgruppen beskriver vi på nästa uppslag
några exempel på hur arbetet med dokumentation i biologi kan se ut i olika årskurser.
Det är bra om eleverna dokumenterar parallellt med det undersökande arbetet, snarare än
att de enbart skriver en rapport efteråt. Detta
lyfts fram i Skolforskningsinstitutets forsknings
översikt Laborationer i naturvetenskapsundervisningen. Två framgångsrika strategier för en integrerad skrivprocess som pekas ut kallas SWH
och ADI (se rutan till höger).
Skolverkets modultexter om systematiska
undersökningar ger flera exempel på hur elever kan dokumentera sitt undersökande arbete.
Formen som ska användas behöver matchas mot
de syften man som lärare har för en laboration.
Dokumentationen får ett extra värde för eleven om den ska användas till mer än att lämnas in
till läraren. Ett exempel från referensgruppen var
att man kan låta eleverna använda dokumentationen från en laboration som stöd vid ett prov.
När jag som lärare behöver få feedback
på hur eleverna i klassen förstår det undersö-

kande arbetet kan digitala verktyg underlätta.
Exempelvis kan ett digitalt ”klotterplank” i
Mentimeter synliggöra elevernas tankar. Om
elevtexterna visas för klassen får eleverna se
fler exempel på hur man kan uttrycka sig och
texterna ger också ett bra underlag för fortsatt
dialog. Digitala verktyg kan även hjälpa elever
som behöver hjälp att skapa text från tal.

SWH och ADI
Både Science Writing Heuristic (SWH) och
Argument-Driven Inquiry (ADI) är metoder
som ska hjälpa elever att koppla ihop det som
undersöks till frågeställningar och aktuella förklaringsmodeller. Metoderna liknar varandra i
att de bygger på ett antal guidande frågor som
eleverna ska fundera på, diskutera och skriva
kring. Exempel på guidande frågor:
1. Vad är frågeställningen? Vad ska jag undersöka?
2. Hur ska vi undersöka? Kan jag rita en bild på
metoden?
3. Vad har jag observerat? Vad har jag sett eller
mätt?
4. Vad betyder detta? Kan jag dra någon slutsats?
5. Hur vet jag det jag vet? Vilka bevis finns från
undersökningen?
6. Vad har andra kommit fram till som undersökt samma sak?
7. Vad har jag lärt mig av att göra undersökningen? Vad kan jag berätta om för andra?
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Årskurs 4–6

Enkla fältstudier, observationer och experiment.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.

Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation
med ord, bilder och tabeller.

Kunskapskrav

Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla
fältstudier, observationer och experiment.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande/fungerande/
väl fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på
ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt undersökningarna.

Årskurs 1–3

Årskurs 4–6

Något som är grundläggande i biologi är att kunna
observera. Genom att börja tidigt med dokumentation kan man förstärka träningen i att uppmärksamma egenskaper hos det man studerar.
Progressionen från åk 1 till åk 3 handlar
bland annat om att gå från att läraren och
eleverna gemensamt skriver först på tavlan
till att eleverna själva eller i grupp kan fylla
i stödmallar i samband med en undersökning.
Innehållet i dokumentationen utvecklas också, från att det som beskrivs är något statiskt,
exempelvis egenskaper (flugsvampen har vita
skivor under hatten), till att kunna beskriva förlopp på ett enkelt sätt (när skatan kom till fågelbordet flydde talgoxen).
Om syftet med en undersökning är att
jämföra utseendet hos olika organismer kan
Venndiagram vara ett bra verktyg för att strukturera elevernas observationer som likheter/
skillnader. Eleverna kan sedan använda det som
syns på tavlan som stöd när de ska skriva själva
(både både myror och fjärilar har sex ben).

När man på mellanstadiet observerar förlopp
som tar lite längre tid, utnyttjas möjligheter till
återkommande diskussioner och förklaringarna
fördjupas med begrepp. Ett exempel är att följa
ett träd under våren i samband med lövsprickning. Parallellt tas fotosyntes och cellandning upp
för att stötta i kopplingen mellan begreppen och
det som observeras. Avslutningsvis kan eleverna
visa vad de lärt sig med hjälp av bilder och förklaringar (se björkbilderna på nästa sida).
I åk 6 ska eleverna helst kunna dokumentera mer självständigt kring de undersökningar
de gör. Det egna ansvaret ökar, men elevgruppen påverkar vilka strategier man använder. En
skillnad i självständighet mellan åk 4–6 och
7–9, när det kommer till dokumentation, är hur
stödmallar är utformade. I de lägre åldrarna är
mallarna mer detaljerade. Om eleverna till exempel ska redovisa sitt resultat i en tabell kan
den finnas som färdig mall med rubriker och
korrekt antal rader för yngre elever. De äldre
eleverna ska själva kunna skapa en sådan tabell.

Foto: privat

Under några månader följde jag tillsammans med elever i
åk 4 utvecklingen i en maskkompost. Ett arbete som gjorde
begreppet nedbrytning begripligt.
Dokumentationen av observationerna gjordes i en gemensam fil (se ett
exempel i bilden nedan). Observationerna användes framåtsyftande när
eleverna formulerade hypoteser till
frågan: Vad kommer hända nu? Vi tror
att det kommer bli så här … för att …
Jag använder ofta Venndiagram när vi följer upp elevernas
observationer. Det gör det tydligt vad som är gemensamt
och vad som skiljer sig åt i det vi undersökt. I åk 1–3 görs
mycket av dokumentationen genom att eleverna själva får
rita bilder till undersökningen de genomfört. Man skriver
sedan gemensamt, speciellt i åk 1.

Annika Schell
(Gantofta skola, Helsingborg)

Foto: privat

Årskurs 1–3
Centralt
Innehåll

Nanny Westerlund
(Skogstorpsskolan, Kumla)
Pilen överst på sidan visar hur centralt innehåll och
kunskapskrav är formulerat för systematiska undersökningar i biologi (liknande i fysik och kemi) enligt
de kursplaner som börjar gälla från 1 juli 2022.
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Årskurs 7–9
Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.
Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat
samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande/fungerande/väl fungerande sätt. Eleven
värderar undersökningarna genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Årskurs 7–9

Vecka 6. Björkman är nyvaken, sliten och tråkig. Några
få knoppar börjar komma
och typ inga skott. Undrar
vad som händer när knopparna slår ut…
Vecka 12. Jag är IMPONERAD. En riktig glow-up! Han
är knallgrön. Och fylld med
pollen. Det är som han har
dragit på sig sin gröna tjocka
kavaj. Hans grenar ser ut
att färdas upp och är täckta
med gröna blad.
Vad hände och varför?
Anledningen till att Björkman blev så grön vecka 12
är att han fick en mängd
sol han inte har fått förut.
Med den mängden sol kan
en fotosyntes ske. Det är
en kemisk reaktion. Han får
vatten från regn och koldioxid från luften men han
fick ju inte så mycket sol vecka 1–6. Solen gav en
sockerkick. Klorofyllet tog upp sol och gav Björkman
den gröna kostymen han har just nu.
Modifierad text från elev i åk 4

banan finns mycke

t socker.

3. Hypotes

Jag tror att jäst trivs

bäst helt isolerad.

4. Materiel/Utrust
•
•
•
•
•

Då kommer jästvät

ning

skan bli varm och

inte börja mögla

Sex tunna bitar banan
45 milliliter löst jäst
Tre medicin bägare
(eller vanliga 100 millilite
Plastfolie
r bägare)
En nål eller annat
vasst föremål

5. Utförande/Met

Björkmans 12 veckor långa resa

bryta ner socker. I

ällning

Vi skulle ta reda på
var jäst trivs bäst.
Vi placerade Jäst i
En med plast över,
3 st 100 ml bägare
en utan plast över
.
och en bägare med
hålad plast.

od

Vi fick sex bananskivor
och lade två banans
kivor i varje bägare
jästen och blandade
. Sedan smulade vi
med 45 milliliter ljumm
sönder
et vatten. Vi lade över
bägarna. Den ena
plastfolie på två av
gjorde vi små hål i
med en penna, den
den tredje lät vi vara
andra lät vi vara med
utan plastfolie. Sedan
plast över och
lät vi bägarna stå i
cirka 14 dagar.

6. Resultat

1. Den med plast
luktade som en soptipp
. Vätskan var flytand
och det fanns en larv
e
i burken.
2. Den utan plast
luktade inget. Vätska
n hade torkat och
en svart klump i mitten
det var
. Jag tror att vattne
1.
t har dunstat bort.
3. Den med plast
och hål i luktade ruttna
ägg. Där fanns det
många larver.

7. Slutsats/Diskus

Ett exempel på elevrapport där ett
antal rubriker har använts för att
strukturera texten.

2.

3.

sion

Min hypotes var att
jag trodde att jästen
med hel plast skulle
Jästen trivdes bäst
trivas bäst, min hypote
där det var plast med
s var fel.
hål för då kan den
släppa ut och in. Alltså
reglera hur mycke
tyckte jag att den
t syre den ska
med plast luktade
lukt. Jästen vill ha
godast av dom som
lagom mycket syre,
hade någon
fukt,
socker och( värme
trivdes jästen bra
helst 37 grader). I
eftersom den kunde
bägare 1
hålla
värme
bägare två så trivdes
n var fuktig och fick
socker från banane
jästen inte bra efterso
n. I
m den fick för mycke
hålla värmen. I bägare
t syre och den kunde
tre så trivdes jästen
inte
allra bäst för där kunde
höll sig varm och fuktig.
den reglera syret och
den
Jäst kan användas
vid jäsning av deg
och tillverkning av
alkohol haltiga drycke
r tex öl.

För att bearbeta rapporter inför inlämning kan kamratbedömningar användas. Eleverna kan då få feedback i form
av ”two stars and a wish”, två saker som är bra med
rapporten samt en aspekt som
kan förbättras. På detta sätt övas
eleverna i att skriva mer utvecklade rapporter. Något som gör
rapporterna mer levande är när
eleverna använder mobilkameran
och lägger in foton som en del av
rapporten.
Eva-Lotta Kvick
(Vallhallaskolan, Oskarshamn)

Foto: privat

Maria Samuelsson
(Värgårdsskolan, Kisa)

1 .Teori

Jäst är en nerbrytningss
vamp som gillar att

2. Uppgift/Frågest

Foto: privat

Här är två exempel på bild och text från ett delat
dokument som mina elever i åk 5 skrev i samband med
undersökningen ”Vad behöver en växt för att leva?”. Olika
grupper testade olika förutsättningar (tillgång till vatten, ljus, temperatur och jord) och dokumenterade
resultaten under några veckor.
Eleverna fick tillgång till varandras
resultat och skrev avslutningsvis en
sammanfattande text kring vad ett
frö behöver för att gro.

I åk 7–9 skriver eleverna ofta mer strukturerade rapporter utifrån en mall med rubriker som
frågeställning, metod, resultat, slutsats. Det är
vanligt att lärare väljer ut några delar av laborationen som eleverna ska fokusera på att dokumentera, till exempel resultat och slutsats.
Dokumentationen kan ske både före, under
och efter genomfört experiment. Före genomförande kan hypotes och planering av metoden
dokumenteras, under tiden noterar eleverna observationer och mätresultat. Eleverna redovisar
vanligen sina resultat i form av taLaboration: banan
beller och diagram och utvärderar
i jäst
resultaten efter genomförandet.
Redovisningen behöver inte
vara skriftlig utan kan också vara
i form av en film där eleverna
beskriver utförande, resultat och
slutsats av experimentet. Att
beskriva ett experiment i form
av en tecknad serie är att annat
sätt att dokumentera.

Bioresurs referensgrupp har träffats kring ett par
olika arbetsblock under 2021. Planen är att gruppen
ska fortsätta arbeta vidare även nästa år.
Är du intresserad av att veta mer - hör av dig till
info@bioresurs.uu.se.
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Illustration: Jonas Anderson

Om laborationsrapporter
Text: Ammie Berglund

Finns det ett ”rätt” format för laborationsrapporter? Här sätts rapportskrivande i
skolan i relation till vetenskapliga artiklar. Ett textformat ska matcha skribenters
och läsares behov. Vad som är ”rätt” kan variera och förändras över tid.
Att låta elever skriva laborationsrapporter kan
ha flera syften. Skrivandet kan vara ett sätt att
bearbeta och fördjupa förståelsen för det som
undersökts. Ett annat syfte kan vara att eleven
ska utveckla en naturvetenskaplig allmänbildning (scientific literacy), genom att skapa laborationsrapporter som liknar de artiklar forskare
skriver för att sprida sina resultat. Men ser vetenskapliga rapporter alltid lika ut?
Formatet på vetenskapliga rapporter har förändrats mycket sedan de första skrevs under
1600-talet. I början kunde rapportens titel följas
direkt av all möjlig information och fasta rubriker
fanns inte. Rapporterna liknade brev och skickades mellan de som var aktiva inom forskningsområdet. När antalet forskare ökade blev det viktigt
att kunna spåra vilket år och datum som en rapport skrivits, för att veta vem som varit först med
olika upptäckter. Vetenskapliga sällskap tog emot
inskickade manuskript, men under 1800-talet
blev det allt vanligare att publicera resultat i olika typer av tidskrifter. Idag finns det hundratals
olika ”journals” att välja på bara inom biologifältet. I början var det ofta redaktören för tidskriften
som själv bestämde om ett arbete skulle publiceras. Inte förrän efter andra världskriget blev det
vi idag kallar för peer review rutin, vilket innebär
att vetenskapliga arbeten granskas noga av flera
ämnesexperter innan publicering.

Konkurrens i att fånga läsarna
Sedan 1950-talet har titlarna på vetenskapliga
rapporter blivit längre – troligen är konkurrens om uppmärksamhet en förklaring. Läsaren måste fångas direkt, via titeln, som måste
säga något om innehållet. Sammanfattningen
(abstract) är också viktig för att få uppmärk-

samhet i havet av alla vetenskapliga rapporter
som publiceras. Ett nytt grepp som fått fäste
under 2000-talet är att abstract ”pyntas” med
en illustration som ytterligare ska förstärka den
snabba tolkningen av en artikels innehåll. Det
är omöjligt att hinna läsa allt, men en enhetlig
struktur på rapporter kan underlätta.

Struktur ger effektivare läsning
Från 1920-talet började allt fler rapporter ha fasta rubriker för att hjälpa läsaren att snabbt hitta
viss information. Förkortningen för den modell
som dominerar naturvetenskapliga originalpublikationer idag är IMRaD, Introduktion, Metod,
Resultat and/och Diskussion, med viss variation.
Vissa tidskrifter har gemensam rubrik för Resultat och diskussion, andra har två separata, och
ibland ser man att Metod placerats sist i artikeln.
Forskare läser sällan artiklar från start till
slut. Istället skannar de av texten och fokuserar på de delar som är mest relevanta för dem.
En forskare som vill veta hur man lyckats mäta
stressnivån hos mjölkkor, läser noga metodbeskrivningen. Inledningens bakgrund, som ska
ge läsaren en förståelse för forskningsfrågan, är
kanske ointressant för en insatt forskare, men
kan ge mycket för den som vill sätta sig in i ett
nytt område. Det man kallar review-artiklar är
användbara för det senare, och de har ofta ett
mycket friare format (inte styrda efter IMRaD).

Språket har komprimerats
På 1700-talet kunde man skriva i stil med, ”Min
käre vän Tom Adams hjälpte mig med en storartad
insamling av material och berättade...”. Jämför detta med: ”Adams (2021) observerade att ...”. 
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I takt med att antalet vetenskapliga rapporter
ökat och konkurrensen hårdnat har språket blivit
alltmer formellt och kortfattat. Texterna domineras av passiv form (”provytan inventerades”) med
många nominaliseringar (”mäta svansens längd”
blir ”svanslängdsmätning”, ett substantiv). Grundregeln är att undvika personliga uttryck men i
många biologiska tidskrifter är det ändå okej att
exempelvis skriva ”We sampled the forest with...”
(i metodbeskrivningen) eller ”We conclude that
…” (i diskussionen). Det komprimerade språket
präglar nästan all naturvetenskaplig text. Karin
Stolpe ger i texten Läsa och tolka texter i natur
vetenskap (se larportalen.skolverket.se), flera
råd om hur man som lärare kan arbeta aktivt
med naturvetenskapliga texter med elever.

Avslutande tankar om rapporter
Så hur kan man tänka om laborationsrapporter
i biologi? Låt behovet styra formatet! Om det
primära syftet är att eleverna ska reflektera över
det som studerats är kanske en friare textform

mer konstruktivt än en stel IMRaD-form. Om en
systematisk undersökning gjorts där eleverna har
formulerat frågeställning och/eller metod, kan en
IMRaD-modell ge bra struktur och stöd i att integrera skrivprocessen med det undersökande arbetet. Det ger också en bra förberedelse för högre
studier. Ta med peer-review i skrivprocessen, låt
eleverna läsa varandras rapporter och ge konstruktiv kritik till varandra. Och varför inte låta eleverna göra illustrationer som sammanfattning av
undersökningen? Då ligger de helt i framkant i det
sätt som forskare idag kommunicerar sina resultat.

Stödmaterial
På Bioresurs webbplats finns verktyg för att
arbeta med IMRaD-modellen, till exempel en
checklista och en exempelrapport.
Se även Skolverket (skolverket.se) för stödmaterial kring rapporter: Sök på labbrapport, klicka
på en träff med titel Uttrycksformer för upptäckare och välj Fördjupning presentationsformer.

Granska nyheter med hjälp av originalartiklar
En vetenskaplig artikel är ofta svår att ta till sig, inte bara på grund av det komprimerade språket. Den är
skriven av och för forskare som delar liknande nivå i förkunskaper. Fackuttryck och förkortningar förvirrar. Detta bidrar till att vetenskapliga artiklar sällan läses av allmänheten, vilket skapar ett avstånd mellan
de som producerar kunskap och andra som kan behöva känna till den.
Flera aktörer arbetar för att göra forskning mer tillgänglig. Universiteten har kommunikatörer som
skriver pressmeddelanden när ny forskning publiceras. Populärvetenskapliga böcker, tidskrifter och tvproduktioner fångar upp aktuella forskningsfält. Ett annat exempel är Gentekniknämndens årliga rapport
som sammanfattar ny forskning inom området genteknik (läs mer om den på sidorna 18–19).
För att granska påståenden som sägs baseras på forskning kan man försöka hitta de vetenskapliga
studier som nämns i exempelvis en nyhet (som den vi tipsar om i marginalen). Med hjälp av guidande
frågor kan en forskningsartikels innehåll bli mer tillgängligt.
Guide för att få grepp om innehållet i en vetenskaplig artikel
1. Läs abstract, men bli inte avskräckt om du inte förstår allt.
2. Läs det första avsnittet i introduktionen som brukar beskriva området. Leta reda på frågeställningar/
hypotes (finns ofta i det sista stycket). Vad har man haft för frågeställning och varför är den intressant?
3. Läs första stycket i diskussionen. Här ges oftast de viktigaste resultaten och slutsatserna från undersökningen. Vad har man kommit fram till?
4. Titta på bilder och tabeller i Resultat. Läs figurtexter (som förklarar bilderna). Varför har författarna
kommit fram till de slutsatser de lyft fram i början av diskussionen?
5. Titta igenom metodavsnittet och leta efter information om hur omfattande studien är och vilka typer av
metoder som använts. Hur många försökspersoner har ingått? Vad är det man har mätt/studerat?
6. Läs diskussionens avslutande del. Finns det något som talar emot författarnas slutsats? Hur säkra säger
de sig vara på sin slutsats?

”Ost lika bra som
spenat vid 5:2-diet”
Rubriken kommer
från en nyhetsartikel* med länkar
till fritt tillgängliga
studier. Fler exempel
på nyhetsartiklar om
hälsa med hänvisningar till forskningsstudier hittar du på
Bioresurs webbplats.
*Attefall, M. (2018) www.
svt.se/nyheter/vetenskap

Börja med att läsa en artikel tillsammans med stöd av frågorna och diskutera var man hittar de olika typerna av
information. Sedan kan eleverna få olika nyheter att granska och man kan förenkla det till att de ska svara på:
•
•
•
•
•

Vad var huvudsyftet med forskningsprojektet, och varför gjordes det?
Hur såg metoden ut – hur gjorde man?
Vilka var de viktigaste resultaten utifrån de figurer och tabeller som fanns med?
Hur tolkade författarna resultaten? Vilka slutsatser drogs?
Har nyhetsartikeln lyckats kommunicera forskningen på ett bra sätt? Varför eller varför inte?
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Nytt på genteknikfronten
– så tar Gentekniknämndens rapport form
Utvecklingen inom det gentekniska området går med rekordfart.Varje
år ger G
 entekniknämnden ut en rapport där ett urval av det s enaste
inom fältet beskrivs. Varifrån kommer bakgrunds
informationen
och vad hamnar i rapporten? Här b erättar Marie Nyman, kansli
ansvarig vid Gentekniknämnden, hur arbetet går till.
Text: Marie Nyman, kansliansvarig vid Gentekniknämnden
E-post: marie.nyman@genteknik.se

Den
första genetiskt
modifierade
växten, en tomat som fick
namnet Flavr
savr, godkändes
i USA 1994.

Ett av Gentekniknämndens uppdrag är att lämna en översiktlig redovisning av genteknikens
utveckling under det senaste kalenderåret till
regeringen. Redovisningen kallar vi just Genteknikens utveckling och den fungerar även som
informationsmaterial till allmänheten.
Under de senaste decennierna har det
hänt enormt mycket på genteknikfronten.
Samma år som Gentekniknämnden startade, 1994, godkändes den första genetiskt
modifierade växten – en tomat med fördröjd mognad. 25 år senare odlades genetiskt modifierade grödor i 29 länder på totalt
drygt 190 miljoner hektar. Det motsvarar cirka
tolv procent av all odlingsbar mark i världen.
När jag började arbeta vid Genteknik
nämnden 2007 var det stort när en arts arvsmassa sekvensbestämts. Av de 55 första växtgenomen publicerades 44 i prestigefyllda vetenskapliga
tidskrifter. Potatisgenomet hamnade till och med
på förstasidan av Nature. Att sekvensbestämma
en organisms arvsmassa är i dag vardagsmat och
görs för en bråkdel av vad det kostade under
det första decenniet av 2000-talet. Under 2017
startade Earth Biogenome Project vars mål är att
sekvensbestämma arvsmassan hos alla eukaryota
organismer på jorden på tio år.
Den första genterapin inom EU godkändes
2012. Därefter har ytterligare nio genterapier
godkänts och många testas i kliniska försök.
Samma år publicerades den första vetenskapliga artikel som visade att CRISPR/Cas9 kunde
användas som en gensax. Sedan dess har tekniken blivit en standardmetod och används inom
så vitt skilda områden som genterapi och växtförädling. Det är med andra ord inte alltid lätt
att hänga med i svängarna.

Vad tas upp i rapporten?
Det finns mycket intressant grundforskning,
men i Genteknikens utveckling fokuserar vi mer

på tillämpad forskning, marknadsintroduktion
av till exempel genterapier och grödor och på
lagstiftningsfrågor. Vi tror att det är av större intresse för politiker och den breda allmänheten.
Det finns inga begränsningar i omfång på
rapporten. Det är mer en fråga om vad vi hinner
med. Vi försöker täcka in alla organismgrupper,
från mikroorganismer till människa, och när det
dyker upp nya tillämpningar eller det till exempel visar sig att horisontell genöverföring* är betydligt vanligare än forskare tidigare trott kommer
det med i rapporten. Aktuella forskningsområden utan koppling till en specifik organismgrupp
får en egen huvudrubrik.
När ett nytt användningsområde testas för
första gången, även om det inte är en ny teknik,
tar vi med det också. I början av 2020 lämnades
det för första gången in en ansökan om godkännande av en genetiskt modifierad organism
för ekologisk restaurering. Den amerikanska
kastanjen är idag en akut hotad art på grund
av en invasiv svamp (Cryphonectria parasitica)
och ansökan gällde en genetiskt modifierad kastanj med motståndskraft mot svampen. Detta
var något vi skrev om i den senaste rapporten,
Genteknikens utveckling 2020
I samma rapport kändes det också självklart
att skriva om SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, samt om Nobelpriset i kemi, som gick
till de forskare som utvecklat gensaxen CRISPR/
Cas9. Vi valde även att ta med den europeiska
livsmedelssäkerhetsmyndighetens yttrande om
gendrivare** i insekter och yttrandet om genomredigerade grödor. Världshälsoorganisationens
yttrande om modifierade myggor vid sjukdomsbekämpning kom också med. Det gjorde även en
sammanställning över kunskapsläget och risker
och möjligheter med ärftlig genomredigering av
* Överföring av genetiskt material på annat sätt än från förälder till
avkomma eller genom vanlig celldelning.
**En DNA-sekvens som ser till att en viss gen eller genvariant (allel) nedärvs i större utsträckning än förväntat i en sexuellt reproducerande art.
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människor. Denna publicerades 2020 av en internationell kommitté som tillsattes sedan en kinesisk forskare redigerat mänskliga embryon och
tvillingar fötts. Ett annat exempel på något vi valde att ta upp i Genteknikens utveckling 2020 är de
höga kostnaderna för genterapier och hur Sverige
tar ställning till om de ska användas.

Många informationskällor
En stor del av innehållet i Genteknikens utveckling
bygger på vetenskapliga artiklar. För att verkligen förstå en vetenskaplig artikel räcker det inte
med att bara läsa sammanfattningen (abstract)
och för att kunna skriva ett korrekt och lättfattligt referat måste man förstå på djupet. Både jag
och min kollega Mia Olsson, som jag har skrivit
de senaste rapporterna tillsammans med, har en
forskarbakgrund inom området, så vi är tränade
att läsa vetenskapliga texter om genetik och genteknik. Oftast söker vi oss även utanför de aktuella artiklarna för att kunna ge en bakgrund till
forskningen och förklara vissa begrepp. Nedan ges
exempel på våra huvudsakliga informationskällor.
Vetenskapliga tidskrifter
Vi går kontinuerligt igenom de stora vetenskapliga tidskrifterna som Nature och Science och
tidskrifter med fokus på bioteknik som Nature
Biotechnology. I dem kan man också få tips på
artiklar i andra tidskrifter.
Nyhetsbrev
Vi prenumererar på nyhetsbrev som Science
Daily, CropBiotech och Genetic Engineering and
Biotechnology News, men går alltid vidare till
originalartikeln eller i vissa fall ett pressmeddelande från ett universitet eller företag.
Organisationer
Via centrala organisationer, som till exempel
myndigheter på nationell nivå och EU-nivå håller
vi oss uppdaterade om frågor som rör bland annat lagstiftning. Vi håller också koll på uttalanden
som rör genteknik från FN:s fackorgan, till exempel från Världshälsoorganisationen och Livsmedels- och jordbruksorganisationen.
Google
Är det något ämne vi inte stött på men misstänker att det publicerats något av intresse om
söker vi på Google. Har vi tur dyker det upp
artiklar som för oss vidare till en originalartikel, ett pressmeddelande eller ett beslut om
marknadsgodkännande.
Sociala medier, forskningsprojekt och företag
Ibland hittar vi intressant forskning via sociala
medier som Facebook, Twitter och LinkedIn.
Vi följer till exempel The Genetic Literacy Project och Alliance for Science, men går alltid vi-

Amerikansk kastanj (Castanea dentata). Förra året ansökte forskare för
första gången om godkännande av en genetiskt modifierad organism där
målet är ekologisk restaurering. Organismen – en genetiskt modifierad
variant av den akut hotade arten amerikansk kastanj – har motståndskraft
mot den invasiva svampen Cryphonectria parasitica.
Foto: Bruce Marlin, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 2.5

dare till originalreferensen. Förutom det håller
vi koll på forskningsprojekt och företag som vi
vet forskar inom intressanta områden.
Listor över vetenskapliga genombrott
I december brukar vetenskapliga tidskrifter och
andra lista de viktigaste vetenskapliga genombrotten under året, enligt dem. Tidskriften Science publicerar till exempel en lista de kallar
Breakthrough of the Year. För att kontrollera att
vi inte missat något väsentligt brukar vi stämma
av vårt utkast mot dessa listor.

Genteknikens utveckling 2020
Rapporten består av 54 sidor och inleds med
några punkter som sammanfattar innehållet.
Därefter följer huvudrubrikerna Nobelsaxen
CRISPR/Cas9, Mikroorganismer, Växter, Djur, Människa och medicin, Gendrivare och Lagstiftningsfrågor. Flera bilder och förklarande illustrationer
förekommer. Rapporten avslutas med en
omfattande ordlista samt referenser.
Rapporterna för 2014–2020 finns att ladda ner
som pdf:er från www.genteknik.se.

Förslag till fördjupningsarbete
De korta beskrivningarna av olika forsknings
resultat och tillämpningar i rapporten Genteknikens utveckling fungerar bra som utgångspunkter för fördjupningsarbeten inom genteknik.
På sidan www.genteknik.se/genetik-och-genteknik
finns förklarande faktatexter sorterade under
olika områden inom genetik och genteknik.
Mutationer, genuttryck, CRISPR och genterapi
är några exempel på vad som beskrivs.
Se även avsnittet om att arbeta med vetenskapliga artiklar i undervisningen på föregående
uppslag i detta nummer av Bi-lagan.
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Konspirationsteorier
– en följd av hur vår
hjärna fungerar
Illustration: pixabay.com

Text: Henrik Brändén, vetenskapsskribent
E-post: h.branden@outlook.com

Läs mer
Läs om konspirationsteorier
och hypoteser
kring ursprunget för det virus
som orsakar
covid-19 på
nästa uppslag.

Tips!
Se uppgifter
om konspirationsteorier
på Bioresurs
webbplats, på
sidan Covid-19:
Tema pandemi.

Är covid-19-pandemin bara ett påhitt för att de ska
kunna inskränka våra medborgerliga rättigheter? Innehåller vaccinet ett chip, som ska koppla upp vår hjärna
mot internet, så att makthavarna kan ta kontrollen över
våra tankar? Är alltihop orkestrerat av rymdödlor, som utklädda
till människor tagit över makten i samhället? Förklaringen till att konspirations
teorier är så vanliga finns i hjärnans förmåga att se såväl hot som sammanhang.

Vi som inte tror på att samhället styrs av rymd
ödlor har svårt att förstå att någon på allvar kan
tro att Joe Biden och Hilary Clinton inte är
människor. Men hur vi än vrider och vänder på
saken ser vi att många i övrigt intelligenta människor kan tro på teorier vi själva anser befängda.
Och rannsakar vi oss själva kan vi nog komma på
tillfällen, då vi haft svårt att veta om saker som
tycks passa väldigt bra ihop bara är tillfälligheter,
eller om någon drar i trådar bakom kulisserna.

Fördel att se tänkbara hot
Människans hjärna har inte evolverat för att
träffsäkert avgöra sanningshalten i ett påstående. Den har av evolutionen selekterats för
att snabbt identifiera möjligheter och tänkbara
hot. Tänkbara hot, inte säkra.
Ett tidigt däggdjur som omedelbart drog
slutsatsen att prasslet bakom busken kunde vara
ett rovdjur fick rimligen större chanser att föra
sina gener vidare än ett djur som gjorde noggranna tidskrävande kalkyler av sannolikheten för att
ett rovdjur verkligen skulle finnas precis där just
den tiden på dagen. Det naturliga urvalet har
helt enkelt gynnat förmågan att snabbt uppfatta
och reagera på en möjlig risk framför förmågan
att noggrant analysera hur stor risken är.
Under de senaste miljonerna år har våra förfäders miljö i allt högre utsträckning varit social.
Storleken på de grupper de levt i har successivt
ökat. Att vara framgångsrik på att samarbeta och
få andra gruppmedlemmar med sig har blivit allt
viktigare för att få många överlevande avkommor.
De flesta forskare som arbetat med frågan före-

ställer sig att tillväxten i hjärnans storlek har med
detta att göra: en större hjärna kan analysera komplexare nätverk av sociala relationer och kommunicera med våra medmänniskor om dessa.
Även kring detta tänker man sig att evolutionen inte i första hand gjort oss duktiga på att
långsamt göra helt korrekta analyser. Utan på
att snabbt gissa oss till andras avsikter för att
omedelbart identifiera sociala möjligheter och
hot. Till exempel att människor vill oss illa. Att
de gaddar sig samman mot oss. Konspirerar mot
oss. Och även här har det rimligen evolutionärt
varit bättre att ana ugglor i mossen en gång för
mycket än en gång för lite.

Mönster och sammanhang
Vår benägenhet att falla för konspirationsteorier
hänger också samman med att vår hjärna har
mycket lättare att fästa sig vid och minnas saker
som faller in i eller bildar ett mönster. När jag
undervisar, föreläser och skriver försöker jag därför välja ut just de delar av allt stoff som finns,
som går att sätta ihop till ”berättelser”, med ett
sammanhang. Och jag lägger dem i en ordning
som lyfter fram de sammanhang som finns. Eller som jag tycker mig se. Min bittra erfarenhet
är nämligen att jag åtskilliga gånger fått bakläxa,
när jag låtit forskare sakgranska det jag skrivit.
Den relation jag tyckt mig se mellan två fakta
har kanske visat sig vara mycket mer komplex än
jag föreställt mig. Eller inte funnits alls.
Vår benägenhet att försöka hitta orsaks
kedjor och sammanhang visades mycket tydligt
i en serie undersökningar som den amerikanske
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neuroforskaren Michael Gazzaniga berättar om
i boken Who’s in charge? Free will and the science
of the brain: Under mitten av 1900-talet hade ett
antal patienter med svår epilepsi behandlats genom att förbindelsen mellan deras hjärnhalvor
skurits av. Detta hade radikalt minskat problemen med epilepsin, och till synes hade patienterna inga andra problem efter behandlingen.
Detta tyckte Michael Gazzaniga var egendomligt – två hjärnhalvor som inte hade någon förbindelse med varandra borde ju, menade han,
ha separata medvetanden som informerades av
varsitt öga, och styrde varsin halva av kroppen.
Michael Gazzaniga startade därför en serie experiment där personer som genomgått
behandlingen visades bilder så långt ut i högra
respektive vänstra synfältet att bara ett av ögonen kunde se dem. Därefter fick personerna välja kort med motiv som de tyckte passade ihop
med bilden som visats, från ett bord som bägge
ögonen kunde se. I ett illustrativt försök visades
höger öga, som informerar vänster hjärnhalva,
en bild på en kycklingklo, varpå höger hand, som
styrs av vänster hjärnhalva, valde ett kort med en
kyckling. Samtidigt visades för vänster öga (höger hjärnhalva) en bild med mycket snö, varpå
vänster hand plockade ett kort med en skovel.
Förmågan att analysera språk och skapa tal
sitter hos de flesta i den vänstra hjärnhalvan. När
försökspersonerna muntligt tillfrågades varför
de valt just dessa motiv svarade vänster hjärnhalva – som sett en kycklingklo – omedelbart
att klon finns på kycklingen. Men sedan svarade
den nästan lika snabbt: ”Och skoveln behövs för
att rensa skit ur hönshuset”. Vänster hjärnhalva
hade alltså ingen aning om att höger hjärnhalva
sett en massa snö och därför valt en skovel. Den
visste bara att den sett en kyckling, och skapade
omedelbart en förklaring till att skoveln valts.
En förklaring som bildade ett för hjärnhalvan
begripligt sammanhang.

En försöksperson utan
förbindelse mellan höger och
vänster hjärnhalva får se en
kycklingklo med höger öga (vilket
uppfattas av vänster hjärnhalva)
och väljer ett passande motiv med
höger hand. Vänster öga får se en
snöbild (vilket uppfattas av höger
hjärnhalva) och personen väljer ett
passande motiv med vänster hand.
En kyckling väljs till kycklingklon
och en skovel till snöbilden.

Hos försökspersoner med förbindelserna mellan
hjärnhalvorna intakta har man sett spår av samma sak: I ett experiment visades tio bilder som
skapade en sammanhängande berättelse om en
person som vaknar, stiger upp, äter frukost och
går till jobbet. Sedan fick försökspersonerna en ny
bunt bilder: några av dessa var desamma som tidigare och några var nya. Om bilderna föreställde
saker som skilde sig från den ursprungliga berättelsen – som ett teaterbesök eller en semesterresa – kunde försökspersonerna snabbt identifiera
dessa som nya. Men gick de nya bilderna att foga
in i berättelsen var det nästan omöjligt. Vi bygger
alltså snabbt ett sammanhang från våra sinnesintryck, och sedan minns vi det sammanhanget,
inte de enskilda sinnesintrycken.

Henrik Brändén har
skrivit boken Själens
biologi och vår fria vilja,
som gavs ut av Celanders förlag 2020.

En förklaringsgenerator
Michael Gazzaniga beskriver det som att vi i
vänster hjärnhalva har något man skulle kunna
kalla en förklaringsgenerator (”interpreter”),
som hela tiden kastar fram tänkbara förklaringar
till det vi ser, upplever och hör talas om. Sedan
tyder andra undersökningar på att vi dessutom i
höger hjärnhalva har en kontrollfunktion (som
han kallar anomalidetektor), som avvisar sådana
förklaringar som blivit alltför vildvuxna. Som
strider mot en massa annat vi känner till.
Men så länge förklaringarna inte strider mot
något vi känner till, tror vi på dem. Och ibland
också om de strider mot somligt vi vet. Särskilt
om de samtidigt ger ett begripligt sammanhang
åt många andra saker, och i synnerhet om de saker som då förklaras är betydelsefulla för oss. Då
är det lätt att tänka att den där saken som inte
passar in, den har nog någon annan förklaring. Så
den som väljer att tro på en konspirationsteori gör
faktiskt liknande operationer inne i huvudet som
den forskare, som möter en teori som elegant förklarar en massa tidigare obegripliga observationer,
men inte riktigt alla.

Illustration inspirerad av Michael Gazzanigas
försök under mitten av 1900-talet.
Källa: Ett montage av foton från pixabay.com

Försökspersonen motiverar valen
av bilder med att kycklingklon
hör hemma på kycklingen och att
skoveln behövs för att rensa hönsskit. Förmågan att analysera språk
och skapa tal finns i den vänstra
hjärnhalvan, vanligtvis, och denna
har inte uppfattat snöbilden.
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Bilden visar hur vanliga
olika varianter av SARSCoV-2-viruset har
varit i världen under det
senaste året. Just nu dominerar den så kallade
Deltavarianten (grön).
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Källa: nextstrain.org/ncov/
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Varifrån kommer viruset?
Text: Henrik Brändén, vetenskapsskribent
E-post: h.branden@outlook.com

Varifrån kommer egentligen coronaviruset som orsakar covid-19? Ett virrvarr av
konspirationsteorier och mer eller mindre sannolika hypoteser har lagts fram
sedan viruset började spridas. Att det läckt från ett laboratorium i Wuhan är
fullt möjligt men det finns indicier som talar både för och emot denna hypotes.

Läs mer
Läs om varför
vi tror på konspirationsteorier på föregående uppslag.
Läs även mer
om SARSCoV-2 i Bi-lagan
nr 3 2020 samt
1 2021.

Tips!
Se bioinformatikövning om
SARS-CoV-2
på Bioresurs
webbplats, på
sidan Övningar i
Bioinformatik.

Allt sedan covid-19-pandemin startade har diskussionens vågor gått höga om hur det nya viruset kommit till människan. Alla forskare är ense
så långt som att viruset har sina närmaste vilda
släktingar hos fladdermöss av typen hästsko
näsor som lever i grottor i södra Kina. Frågan är
hur viruset har tagit sig från dessa till människor
i Wuhan, i en helt annan del av jättelandet.

Ingen genteknik bakom viruset
Till konspirationsteorierna hör att viruset skulle
ha utvecklats avsiktligt med hjälp av modern
genteknik, som något slags biologiskt vapen för
traditionell eller ekonomisk krigsföring. Tusentals forskare har undersökt sekvensen hos virusets arvsmassa utan att hitta några spår av gentekniska ingrepp. Och sådana skulle ha funnits,
om viruset var ett resultat av mänsklig design.
Några konspirationsteoretiker pekar dock
på att viruset har en mycket speciell och osannolik kombination av mutationer just där
S-proteinet (spike protein) i virusets ytter
hölje kan klyvas av ett enzym som kallas furin.
Furin, som finns i våra kroppsvätskor, förändrar S-proteinets form, vilket gör det möjligt
för proteinet att binda starkt till receptorn
på målcellen. Den specifika kombinationen
av mutationer gör det lättare för enzymet att
klyva, vilket gör det lättare för viruset att infektera människoceller. De som använder
den osannolika kombinationen av mutationer
som ”bevis” för att viruset skulle vara tillverkat av människohand visar dock att de förstår
lika lite om evolution, som de som använder
människoögat som ”bevis” för intelligent design. Varje tänkbar kombination av mutationer

är i sig själv väldigt osannolik. Men några av
dem inträffar. Av ren slump.

Avstånd och spridningsförmåga
Det finns dock två omständigheter kring virusets
etablering hos människan som behöver förklaras:
För det första ett stort geografiskt hopp.
Wuhan, där sjukdomen bröt ut, ligger i mellersta Kina, långt från de sydkinesiska grottor där
virusets släktingar lever hos hästskonäsor.
För det andra att viruset redan från början
hade väldigt lätt att sprida sig mellan människor. Det ”normala” när en mikrob hoppar från
en värd till en annan är att den till en början
har rätt svårt att sprida sig mellan de nya värdarna, och sedan successivt evolverar allt bättre
förmåga att smitta. SARS-CoV-2 hade emellertid redan från början mycket stor förmåga att
smitta mellan människor. Och har sedan blivit
ännu bättre på den saken.
En hypotes som de flesta forskare till en början var övertygade om, och många fortfarande
håller som mest sannolik, är att viruset hoppade
från fladdermöss till ett intermediärt djurslag,
som sedan smittade människan, kanske i anslutning till den omtalade djur- och köttmarknad i Wuhan, i vars närhet pandemin startade.
Men trots ett omfattande letande har man inte
i några djur – vare sig vilda eller tama – hittat
några virus som skulle kunna vara mellanformer mellan de släktingar man hittat i grottor i
södra Kina och SARS-CoV-2. För det virus som
orsakade den första SARS-epidemin som startade i april 2003 tog det bara några månader
att hitta en kedja av sådana mellanformer. Idag
växer därför osäkerheten kring denna hypotes.
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En annan möjlighet presenteras i boken Pandemiernas tid, skriven av en vetenskapsreporter vid New Scientist som i årtionden bevakat
pandemier, Debora MacKenzie: Hoppet skulle
kunna ha skett i anslutning till kinesisk medicin. Torkad avföring från fladdermöss används
i traditionell kinesisk medicin mot ögonproblem. Den löses upp i vatten och droppas i
ögonen, i vars slemhinneceller det finns mycket
av det protein som fungerar som receptor för
viruset. Hästskonäsor används dessutom i kinesisk folkmedicin mot hosta. Kanske den förste
som smittades med viruset var någon som tagit
en av dessa kurer, eller samlat sådana läkemedel
för att sälja på en marknad?

Labbhypotesen
Stor uppmärksamhet har getts åt den så kallade
labbhypotesen, att viruset ska ha smitit ur ett
laboratorium i Wuhan. Den handlar inte om att
forskarna där skulle ägnat sig åt att ta fram biovapen, utan att det skett en olycka medan man
ägnat sig åt ren medicinsk grundforskning för att
försöka förstå coronavirus och reda ut risken för
att de ska sprida sig mellan människor. För den
hypotesen finns inga tydliga bevis, men en rad indicier antyder att det är en fullt möjlig förklaring.
Alldeles invid den omtalade kött- och djurmarknad i vars närhet pandemin började ligger
Wuhans virologiska institut, där den forskargrupp
arbetar som är världsledande i studier av fladdermusburna coronavirus. Det var den gruppen som
visade att den första SARS-epidemin orsakades
av ett coronavirus från fladdermöss, och som efter covid-19-pandemins utbrott snabbt identifierade SARS-CoV-2. Dessa forskare har i nära två
decennier samlat in coronavirus från fladdermöss
från grottor i södra Kina, som de fört till laboratoriet, odlat och på olika sätt undersökt.
Forskargruppen samarbetade med amerikanska forskare, och hade anslag från USA:s
NIH (National Institute of Health) för att undersöka risken för att de SARS-liknande coronavirus de samlat i södra Kina skulle kunna
mutera till att spridas mellan människor. Enligt
anslagsansökan skulle det bland annat ske genom att prova att odla viruset i celler från olika
arter. Bland annat användes i studierna en mus
som genmodifierats till att ha människans variant av virusets receptorprotein.
I just de experiment som finansierades av det
anslaget vet vi nu att man bara använde virus som
var rätt avlägset släkt med SARS-CoV-2. Men vi
vet att forskarna vid institutet tagit hem coronavirus som varit betydligt närmare släkt. De har
sekvensbestämt arvsmassan hos ett sådant virus
och publicerat sekvensen. Det går idag inte att
utesluta att forskarna på Wuhaninstitutet provat

att odla något sådant virus i människoceller, eller
i sina förmänskligade genmodifierade möss.
Vi vet sedan tidigare att hur rigorös säkerheten än är på ett laboratorium, så händer det att
virus läcker ut från dem. Man behöver därför
inte spekulera i att säkerheten skulle ha varit
särskilt dålig på kinesiska laboratorier, för att
konstatera att OM man börjat odla viruset i
människoceller eller förmänskligade möss, och
viruset under tiden blivit allt bättre på att infektera mänskliga eller förmänskligade celler, så
skulle det också kunna hända att sådana virus
läcker från laboratoriet. Till exempel genom att
smitta någon som arbetar där.
Och om en sådan läcka skett skulle det både
förklara varför epidemin startade i Wuhan,
långt från de sydkinesiska grottor där virusets
närmaste kända släktingar hittats, och varför viruset redan från början var så bra på att smitta
mellan människor – det hade i så fall redan utvecklat den förmågan i laboratoriet. Tanken på
en labbläcka är alltså ingen konspirationsteori,
utan en fullt rimlig och möjlig hypotes. En rad
indicier tyder på att det är en möjlig förklaring.
Men det är blott indicier, inga bevis, och det
finns även indicier som talar mot den.
Hos fladdermöss i en grotta i Laos har man
efter pandemins utbrott funnit ett virus som är
ännu lite närmare släkt med SARS-CoV-2 än viruset som sekvenserades i Wuhan innan utbrottet. Och hos de tidigaste patienterna i Wuhan
har man hittat två något olika varianter av viruset, vilket lättare skulle förklaras av två parallella hopp från en grupp djur till människor
på en marknad, än av två parallella labbläckor.
Många tongivande forskare och bedömare, till
exempel NIH:s direktör Francis Collins, menar
att den mest sannolika förklaringen är spridning
via en intermediär värd. Samtidigt understryker
Collins att labbhypotesen är ett möjligt alternativ, som behöver undersökas grundligt.

Henrik Brändén
har skrivit boken
Immunförsvaret och
viruset - att förstå
coronapandemin, som
gavs ut av Celanders
förlag 2021.

Labbhypotesen – några källor
Anslaget från NIH gällde projektet Understanding
the Risk of Bat Coronavirus Emergence, som har
projektnummer 1R01AI110964-01 och beskrivs på
webbplatsen reporter.nih.gov.
En analys av de virussekvenser som användes i de
studier anslaget från NIH finansierade finns på www.
niaid.nih.gov. Sök på titeln ”SARS-CoV-2 and NIAIDsupported Bat Coronavirus Research”.
En intervju med NIH:s direktör Francis Collins
publicerades på www.theatlantic.com den 2 juni
2021: NIH Director: We Need an Investigation Into the
Wuhan Lab-Leak Theory.
Artikel om de första covid-19-patienterna: Worobey, M.
(2021) Dissecting the early COVID-19 cases in Wuhan.
Science, www.science.org/doi/10.1126/science.abm4454

23
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2021 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

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

På gång våren 2022

Viktig information!

Här visas ett urval av Bioresurs aktiviteter,
mer information finns på vår webbplats.

Om du vill fortsätta läsa Bi-lagan som
papperstidning behöver du registrera
dig som prenumerant, om du inte redan
är det. Står det ”till lärare” här ovan har
adressen hämtats från skolenhetsregistret på Skolverkets webbplats, som Bioresurs nu slutar använda. Att prenumerera
är kostnadsfritt och du gör din anmälan
via formuläret på www.bioresurs.uu.se.

25 januari: Zooma med Bioresurs med
tema invasiva växter och djur (för åk 4–9)
24 mars: Zooma med Bioresurs med
Naturskyddsföreningen (för åk 1–6)
8 april: Bioresurs firar 20 år 2022! Det
uppmärksammas med en föreläsningsdag i Uppsala.
Anmäl dig via formulär eller länkar på
vår webbplats via sidan Kurser.

Kursdagar för grundskolan
– på plats i Stockholm (15/2), Umeå (17/2),
Lund (8/3) och Uppsala (15/3)
Äntligen dags att ses IRL! Passa på att
ta del av inspirerande workshops i biologi, fysik och kemi med koppling till
de ändrade kursplanerna som börjar
gälla hösten 2022. Under kursdagarna
ges tre parallella spår för grundskolans
olika stadier. För mer information om
programmet på respektive ort – se
Bioresurs webbplats.

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

Ammie Berglund
Föreståndare
ammie.berglund@bioresurs.uu.se
070-425 09 73

Nytt digitalt nyhetsbrev
För att nå ut mer kontinuerligt med
aktuell information om biologi och

biologiundervisning börjar Bioresurs med
ett nytt digitalt nyhetsbrev som kommer
att skickas ut via e-post, ungefär en gång
i månaden. Sprid gärna information om
detta till kollegor och anmäl din e-postadress via formuläret på vår webbplats.

Kerstin Westberg
Lärare och utvecklare av
undervisningsmaterial
kerstin.westberg@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Skrift om klimatet
Några dagar innan klimatmötet COP26
i Glasgow inleddes, lade Vetenskapsakademien ut en ny skrift i serien
Vetenskapen säger – om klimatet. I samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur
vill man nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör
oss alla. Ladda ner skriften från webbsidan: kva.se/omklimatet

Antologi om biologisk mångfald i Sverige
I antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster –
svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (redaktörer H
 åkan
Tunón och Klas Sandell) beskriver drygt femtio forskare och
experter hur mångfasetterat vårt beroende av naturen är. Boken är
framtagen på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid Naturvårdsverket och gavs ut av
Centrum för biologisk mångfald vid SLU under hösten 2021. Mer
information om boken finns på www.slu.se/antologi-bm. Där finns
också bokens kapitel som pdf:er.

Vill du ha fler exemplar av Bi-lagan, kontakta oss på info@bioresurs.uu.se
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Lisa Reimegård
Redaktör för Bi-lagan
lisa.reimegard@bioresurs.uu.se
018-471 64 07

Ida Solum
Lärare och utvecklare av
undervisningsmaterial
ida.solum@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

Jenny Lagerqvist
Lärare och utvecklare av
undervisningsmaterial
jenny.lagerqvist@bioresurs.uu.se
018-471 50 65

