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20 ÅR: NATURVETENSKAPERNAS DIDAKTIK

Trender i NV-didaktisk
forskning under 20 år
Naturvetenskapernas didaktik – lärarnas egen professionsvetenskap,
hur har den växt fram och utvecklats under de senaste 20 åren? En
forskare som varit med på denna resa är Per-Olof Wickman.
TEXT: Per-Olof Wickman, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap,
Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, per-olof.wickman@su.se

Jag är ämneslärare i biologi och
kemi, men kom tidigt in på den
akademiska banan. Jag disputerade
i evolutionär ekologi 1987, och arbetade sedan som universitetslektor och utbildade biologer och lärare vid Stockholms universitet. År
1995 började jag som universitets
lektor i biologi med inriktning
mot didaktik vid Lärarhögskolan i
Stockholm. Jag är den hybrid som
många forskare inom nya vetenskaper är. De flesta av oss tidiga
NV-didaktiker är lärare som blivit
lärarutbildare och börjat forska i
NV-didaktik. Vi behövde formulera vår egen professionsvetenskap
för att ge lärares utbildning en
grundbult motsvarande den läkarnas vetenskap, medicin, utgör
för deras utbildning. Hur skulle vi
kunna utbilda lärare, om vi inte
visste vad som var lärares unika
kunnande och kompetens?

Lärarutbildningens
framväxt
Naturvetenskapernas didaktik
började på allvar att växa fram på

80-talet. Men utvecklingen gick
långsamt. År 2002, när Nationellt
resurscentrum för biologi och
bioteknik kom till, fanns knappt
ämnet i forskarutbildningen på
något universitet. Man kunde
inte disputera i ämnet mer än i
Göteborg, där de hade utvecklat
ämnesdidaktik med bland annat naturvetenskaplig inriktning.
Antalet professorer, liksom antalet universitetslektorer i landet
var bara en handfull.
Idag har de flesta högre lärosäten professorer och universitetslektorer i NV-didaktik. Med detta
uppsving har följt en flod av lärare
som har tagit licentiatexamen eller disputerat i NV-didaktik. Ett
viktigt stöd för utvecklingen har
varit den statliga och kommunala
finansieringen av forskarskolor i
ämnesdidaktik för lärare.
I Stockholms stad fanns redan
i slutet av 90-talet en forskarskola för lärare i ämnesdidaktik
på initiativ av Jan Björklund, som
då var skolborgarråd. För landet
har den Nationella forskarskolan
i naturvetenskapernas och tek-

nikens didaktik vid Linköpings
universitet varit betydelsefull.
Norden har också fått egna NVdidaktiska tidskrifter, bland annat
NorDiNa som finns att läsa på
nätet (journals.uio.no/nordina).
Idag spelar NV-didaktisk forskning en avgörande roll vid utbildningen av lärare. Allt fler som gått
forskarutbildning i NV-didaktik
finns nu som lärare i skolorna eller
ägnar sig åt utvecklingsarbete hos
skolhuvudmännen. I den didaktiska forskningen som rör skolan har
vetenskapen främst formerats som
NV-didaktik och mer sällan som
till exempel biologi- eller kemi
didaktik, även om ämneskunskaper
är avgörande inom fältet.

Den tidiga forskningen
Tidig NV-didaktisk forskning fokuserade framförallt på lärande och
teorier om lärande. Om man vet
hur elever tänker när de lär sig, är
det möjligt att härleda hur man
bör undervisa. En dominerande
lärandeteori var konstruktivismen.
Enligt den var det avgörande att ta
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reda på elevernas alternativa idéer, ofta kallade missuppfattningar, om naturvetenskapliga fenomen och att
sedan utmana dessa idéer i undervisningen.
Svend Pedersen vid Lärarhögskolan i Stockholm
hade till exempel genom intervjuer visat på de olika
alternativa idéer som elever hade om det naturliga
urvalet. Gustav Helldén vid Högskolan Kristianstad
hade på samma sätt visat hur barns uppfattningar om
kretslopp i naturen ändrades med åldern. I sina intervjuer hade han i enlighet med konstruktivistiska idéer
även försökt att utmana elevernas idéer på olika sätt.
Genom att sätta ner en växt i en sluten behållare för-

sökte han visa hur man kan få ett slutet kretslopp och
att växterna faktiskt inte kvävs utan fortsätter att växa.
Sådana slutna kretsloppsbehållare är idag legio i biologiklassrum. Denna tidiga forskning var betydelsefull
för att visa att elever inte är blanka blad, utan att de
redan har en massa tankar om naturen och materien
som påverkar deras förståelse och lärande i naturvetenskap. Tack vare denna forskning är det idag självklart att börja i elevernas tidigare erfarenheter.

Nya frågor
Men denna forskning födde också nya frågor. Hur
stabila var egentligen de uppfattningar som barnen
visade i intervjuerna? Allt fler studier visade hur beroende de var av sammanhanget. Vi fann till exempel i
en studie som vi publicerade 2002, att även om universitetsstudenter hade en korrekt uppfattning om
vad insektsvingar var och lätt kunde peka ut dem på
en schematisk bild, var det inte självklart att de kunde
förstå var de fanns på riktiga insekter. Denna forskning var inspirerad av Jan Schoultz vid Linköpings
universitet, som i samarbete med Roger Säljö vid
Göteborgs universitet hade visat att vilka kunskaper
elever uppvisade påverkades av sammanhanget där de
testades. Det blev viktigt att fundera över hur målen i
kursplanerna kunde kopplas till olika sammanhang. I
vilka sammanhang kunde eleverna till exempel tänkas
använda sina kunskaper om insekters byggnad? För att
känna igen riktiga insekter eller för att kunna upprepa
det som stod i boken på ett papper och penna-test?

Evidensbaserade metoder

FORSKARNA VISSTE
MEST EN MASSA OM VAD
LÄRARE INTE KAN”
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En annan viktig diskussion som också påverkade
och fortfarande påverkar NV-didaktiken handlade
om evidensbaserade metoder. Särskilt politiker och
forskare utanför lärarutbildningen har förfäktat sådana idéer. Konceptet var taget från medicin och
psykologi, men var också gammalt i utbildningsvetenskap. Redan i början av 1900-talet hade den
amerikanska psykologen Edward Thorndike hävdat
att utbildningsvetenskapens uppgift var att finna
den bästa undervisningsmetoden. En lämplig metod
att undervisa om till exempel naturligt urval skulle
då planeras med hjälp av den senaste lärandeteorin. Sedan skulle metodens effektivitet undersökas
med hjälp av tester som skulle svara på om eleverna
lyckats bättre än i traditionella klassrum.
Redan John Dewey, samtida med Thorndike,
motsatte sig detta synsätt där läraren ses som en
maskinist som inte behöver tänka, bara trycka på
rätt knappar (använda rätt metod). Erfarenheter
under 1900-talet kom också att visa hur detta sätt
att förstå undervisning helt förbisåg lärares och
elevers olika förutsättningar. Olika klasser kunde
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inte undervisas på ett och samma
sätt. När metoderna introducerades mer allmänt i skolor började
lärarna förändra dem utifrån egna
idéer. Det blev tydligt att även lärare, precis som elever, redan kan
en hel del som forskarna inte kan.
Forskarna visste mest en massa
om vad lärare inte kan.

Didaktiska modeller
Den ensidiga inriktningen på evidensbaserade metoder har idag fått
ge plats för ett didaktiskt fokus,
som innebär att lärares val av innehåll och metoder i sin undervisning står i centrum för forskningen.
Sådan forskning bygger på studier
av undervisning för att ta reda på
vad lärare redan gör framgångsrikt.
Konstruktivismen och evidensbaserade metoder utgår från teorier om
hur människor tänker. Didaktiken
studerar interaktioner i klassrummet och deras konsekvenser för
elevers lärande. Hur gör till exempel lärare när de bygger upp ett
meningsfullt sammanhang som
stödjer elevers lärande?
En biologilärare som ska undervisa en grupp elever behöver
svara på de didaktiska frågorna:
Vad? Hur? och Varför? Vad-frågan
handlar om att välja innehåll för
undervisningen. Hur-frågan handlar om hur läraren kan undervisa
innehållet så att eleverna lär sig det.
Varför-frågan handlar om att läraren förstår och kan försvara valet av
innehåll och metod utifrån vetenskapliga grunder. Det är den didaktiska forskningen som ger läraren
dessa vetenskapliga grunder. Bara
om läraren förstår de vetenskapliga grunderna för sina val och har
kunskaper om deras konsekvenser,
kan läraren handla genomtänkt och
välja på ett ändamålsenligt sätt.
Innehåll och metod föreskrivs inte,
utan läraren erbjuds modeller för
vilket innehåll som är möjligt och
för hur undervisning kan bedrivas.
En didaktisk modell är en begreppsapparat som läraren kan

använda för att planera, genomföra och bedöma undervisning för
elevers lärande. Varje didaktisk
modell omfattar också en mängd
konkreta exempel på hur den kan
användas av lärarna. Sådana exempel är praktiska och ett slags
tips, och samtidigt, om lärarna
förstår innebörden av dessa, gör
de lärarna fria att förändra dem
på ett vetenskapligt och erfarenhetsmässigt ändamålsenligt sätt.
Modellerna ger också lärarna ett
gemensamt språk som gör det
lättare för dem att diskutera sina
val i undervisningen och utveckla
undervisningen tillsammans.

Didaktik är som vetenskaper är mest
En jämförelse mellan didaktik och
biologi som vetenskaper kan vara
på sin plats. På samma sätt som
biologisk kunskap är baserad på
evidens från forskning om naturen,
är didaktisk kunskap baserad på
evidens från forskning om undervisning. Liksom biologin är fylld
av olika modeller för att lösa olika
typer av problem, är också NVdidaktiken fylld av en rad olika
modeller för att lösa olika situationer. Några handlar om val av
innehåll, andra om val av metod,
en del om båda delarna. En biologilärare kan omöjligen undervisa
elever i hur biologi fungerar i varje
tänkbar situation i livet. Läraren
kan inte heller bara ge eleverna
allmän teori. En bra lärare ger eleverna exempel på hur begrepp och
förklaringsmodeller kan användas
i vissa situationer. Det kan exempelvis gälla näringspyramider med

begrepp som producenter och
konsumenter. Om biologiundervisningen är framgångsrik, befriar
läraren eleverna från de specifika
situationerna och eleverna förstår
mer allmänt hur begreppen kan
användas även i nya situationer.

Ett par tidiga exempel
En tidig utvecklare av didaktiska
modeller var Björn Andersson vid
Göteborgs universitet. Förutom
att han tidigt intervjuade elever
om deras uppfattningar i naturvetenskap, introducerade han två
viktiga modeller från internationell forskning. Den ena var frihetsgrader för laborationer, som
är en modell för hur läraren kan
ge eleverna olika stor frihet i att
själva komma på frågor, metoder
eller svar i en undersökning. Den
andra modellen handlade om
system och växelverkan. Modellen kan användas av lärare för att
utveckla elevernas möjligheter
att avgöra vilka variablerna är i
en undersökning, till exempel om
vad en växt behöver för att växa.

Vad en lärare vet
Den avgörande tendensen i
NV-didaktik under de senaste
tjugo åren har varit ett närmande
mellan lärare och forskare. Att
utveckla fungerande didaktiska
modeller kräver nära samarbeten
mellan skola och lärarutbildning.
Tack vare dessa samarbeten vet
både lärare och lärarutbildare allt
mer om vad som ingår i en lärares
unika kunnande och kompetens.
Och sådant kunnande med sådan
kompetens ger en lärare status.

Mer information
Under de senaste 20 åren har olika modeller fått allt större betydelse för ämnesdidaktiken. För den som är mer intresserad av några didaktiska modeller
och hur de kan användas, besök gärna modulen Naturvetenskapens karaktär
och arbetssätt på Lärportalen, Skolverket (larportalen.skolverket.se).
För vidare läsning: Wickman, P.-O., Hamza, K. & Lundegård, I. (2018). Didaktik
och didaktiska modeller för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. NorDiNa
14(3): journals.uio.no/nordina/article/view/6148
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SNI – vad har hänt sedan 2002?
FOTO: pixabay.com

TEXT: Ammie Berglund, Bioresurs, har intervjuat Christina Ottander, professor i
naturvetenskapens didaktik vid Umeå universitet, christina.ottander@umu.se

INTERVJU Christina Ottander har genom sin
didaktiska forskning vid Umeå universitet ägnat
en stor del av de senaste 20 åren åt att följa
hur lärare arbetar både med undersökande
arbete och med att integrera samhällsfrågor
med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i naturvetenskaplig undervisning, inte minst i biologi.
Hur kan man beskriva SNI-undervisningen? Och är det främst inom
biologiämnet som SNI är aktuellt?

Hur har SNI-undervisningen
utvecklats de senaste 20 åren?

Det är ungefär 20 år sedan som begreppet SNI eller SSI (engelska för socioscientific issues) började
SNI-undervisning tar sin utgångspunkt i verkliga
användas. Fokus för SNI-undervisningen var från
fall – det vill säga autentiska situationer, frågor elbörjan att nå kursplanemålet att kunna använda
ler dilemman som ska engagera eleverna att lära sig
kunskaper i biologi (fysik eller kemi) för att granska
både ämneskunskaper och andra kompetenser för
information, kommunicera och kunna ta ställning i
att använda även utanför skolämnet. Man kan säga
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållatt istället för att spara den intressanta kontexten
barhet. Att nå ämneskunskaper i naturvetenskap
för ett ämnesområde till i slutet när man ska ha lärt
har varit centralt från början, liksom betydelsen av
sig om begrepp och förklaringsmodeller så startar
att förstå olika aktörers perspektiv. Men med tiden
man i kontexten. På det sättet väcks elevers intresse
har även fler dimensioner lyfts fram som viktiga
och de ser relevansen av att utveckla kunskap i och
att få med när man arbetar med SNI-undervisning.
om naturvetenskap i den specifika fråExempelvis hur viktigt det är att förstå hur naturgan – och om kunskapens betydelse
vetenskaplig kunskap växer fram, det vi kallar
även utanför skolans väggar.
naturvetenskapens karaktär (nature of science,
Läs om
Biologiämnet ger många
NOS). Kunskapsläget i flera SNI-frågor är i
handlingskompemöjliga ingångar till SNItens i beskrivningen
rörelse, vilket gör att det är viktigt att förstå
undervisning. Allt från områden
av antibiotikarestisatt vi inte alltid vet allt från början. Frågan
inom kropp och hälsa, exemtensprojektet på
Hur vet vi det vi vet? behöver få plats i unpelvis om dieter, eller vacciner
sidorna 26-27.
dervisningen. En annan dimension som ökat
till både lokala och globala frågor
under perioden är fokus på handlingskomom hållbar utveckling. När jag mött
petens. Vad behöver elever lära sig för att ta
lärare som undervisar i olika NO-ämnen
kloka beslut? Hur ska undervisningen se ut för att
får jag ofta intrycket att det upplevs lättare att hitta
ge en sådan kompetens? Den typen av forskningsSNI-ingångar i biologi jämfört med i fysik och kemi.
och utvecklingsprojekt har fått allt större utrymme
Men det går naturligtvis att hitta intressant SNIde senaste åren.
innehåll även där.
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ETT ALLT MER AKTUELLT
OMRÅDE ÄR DEBATTEN OM
DEN SVENSKA SKOGEN”

Har valet av ämnesområden för
SNI förändrats?
Min uppfattning är att det tidigare var mer populärt att starta lite större ämnesövergripande
projekt på skolorna. Det kunde vara projekt utifrån klimatfrågan, användning av genteknik och
stamceller. På senare tid – och min spaning framåt
går åt samma håll – har det nog blivit vanligare att
SNI-inslagen utgörs av kortare moment i undervisningen inom det enskilda ämnet. En svårighet
som många lärare ger uttryck för är tidsbrist och
stoffträngsel, och den aspekten har inte minskat,
snarare ökat. Effekten blir att man inte anser sig
ha möjlighet att ägna sig åt eller tid att avsätta
för SNI, särskilt inte större projekt – det upplevs
riskfyllt när det gäller kontrollen över vad eleverna
kommer att lära sig.
När det gäller valet av utgångspunkter i biologi
ämnet så har det förutom klimat och genteknik
även varit aktuellt och relativt vanligt med SNIingångar kring kärnkraft/energifrågor, vad vi äter/
dieter och vargfrågan. På senare tid i samband med
uppmärksammandet av fake news och olika konspirationsteorier finns ett ökat behov av specifika
övningar kring aktuella ämnen (till exempel vaccinationer). Ett allt mer aktuellt område är debatten
om den svenska skogen. Där jobbar vi aktivt just nu
med att i forskningsprojekt titta på olika möjligheter att arbeta utifrån SNI-strategier.
Inom genteknikområdet har utvecklingen gått
väldigt fort och jag tror att många lärare kan känna
sig lite osäkra på det aktuella kunskapsläget kring
vad som får och kan användas i olika sammanhang.
Här kan Bioresurs fortsätta göra insatser genom att
sprida kunskaper. Om man som lärare känner sig
osäker på ett område är det mindre sannolikt att
man vågar ta sig an en aktuell samhällsfråga inom
det fältet.

Finns det framgångsrika modeller
för SNI-undervisning?
I stort sett alla modeller för SNI-undervisning lyfter
fram att det är viktigt att ge utrymme för elevernas
egna frågor i undervisningen.

Den modell från 2016 som presenteras i Skolverkets modul för SNI-undervisning (sök på SNI på
larportalen.skolverket.se) håller mycket bra fortfarande. Intervjuer med lärargrupper som har arbetat
med modulen visar att lärarna fått stöd för att modifiera undervisningsmodellen så att den passar varje enskild lärares specifika undervisningsmål. Samarbetet har gett trygghet i att våga mer och möjlighet
att genomföra ett elevcentrerat arbete och ändå ha
kontroll. Men lärarna säger också att många SNIfrågor är mycket svåra. Kanske är just dessa frågor
extra viktiga att jobba med i skolan.
För att elever ska ta till sig de olika perspektiv
som finns i en aktuell samhällsfråga verkar det vara
mer framgångsrikt att arrangera övningar där elever
diskuterar, motiverar och värderar för- och nackdelar
med olika lösningsförslag, snarare än att lägga stort
fokus på en kulminerande aktivitet i form av en debatt där var och en ska ”slåss” för ett perspektiv.
Ytterligare ett råd som forskningen ger är att hjälpa
eleverna att få viss distans till det egna tyckandet och
sina befintliga värderingar. Det är nämligen svårt att
lyfta blicken i frågor som ligger mycket nära en själv.

Tror du att pandemin har påverkat
SNI-undervisningen?
Distansundervisningen har varit en utmaning på
flera sätt. Det har nog varit svårare att engagera
eleverna eftersom metoderna varit mer begränsade.
Olika former av samtalsmodeller och värderings
övningar är centrala som verktyg i SNI-undervisning
och de har nog varit svårare för lärare att genomföra
på distans. Kanske kommer lärare ha än svårare att
våga använda sig av SNI-undervisning framöver om
de på grund av pandemin har fått skjuta upp moment, som de nästkommande läsår måste ”ta igen”
och då framförallt kommer att prioritera traditionellt fokus på ämneskunskaper.
Under pandemin har biologikunskaper fått stort
utrymme i media. Begrepp som PCR-test, virus, spike-protein och mRNA-vaccin har nämnts i många
kanaler. Den rika floran av mediarapportering i
kombination med personliga erfarenheter från pandemin ger ett brett utbud av möjliga utgångspunkter för SNI-undervisning.
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HUR HAR BIOLOGI
UNDERVISNINGEN
FÖRÄNDRATS
UNDER DE SENASTE
20 ÅREN?
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En gymnasielärares perspektiv
TEXT: Kristina Ottander, lektor och biologilärare på Rodengymnasiet i Norrtälje

Kristina Ottander har arbetat som biologilärare på samma gymnasieskola i över 20 år. Här ger hon sin bild av hur undervisningen har
utvecklats med tiden.
Då, för 20 år sedan hette kurserna Biologi A (100 p) och Biologi B (50 p)
och eleverna på naturvetenskapsprogrammet läste även Naturkunskap A (50 p). Betygssystemet var ett annat än idag:
IG/G/VG/MVG.
Kursplanerna var lite annorlunda och på vår skola
lästes naturkunskapen innan
biologin, så vi kunde grunda
med till exempel mer ekologi,
fältundersökningar och olika
miljöfrågor, samt med naturvetenskapliga arbetsmetoder innan kursen
i biologi startade. Eleverna hade på den
tiden, precis som nu, olika förkunskaper med sig
från grundskolan. Ur det perspektivet var det också
bra att starta upp med Naturkunskap A, då det gav
en mer samlad grund.
Jag upplever att vi hade mer tid för fältstudier/exkursioner och artkunskap för 20 år sedan, jämfört med
nu. Genetiken var också mer fokuserad på ärftlighetslära och korsningsscheman. Evolution fanns med som
en röd tråd och klassisk etologi hade ett eget avsnitt.
Biologi B-kursen var däremot kort och kompakt. Att
hinna med c ell-, mikro- och molekylärbiologin, samt
människans fysiologi på ett bra sätt var stressigt.
Undervisningsmetoderna var på många sätt liknande som nu men då använde jag OH-apparater
och VHS-filmer vid genomgångarna, även diabilder
ibland. Rapporter och prov rättades för hand, vilket
ofta gav bra reflektioner och diskussioner eftersom
eleverna inte alltid kunde läsa min handstil och var
tvungna att fråga vad det stod. Flera av dagens laborationer, som mikroskopövningar med studier av celler och plankton, extraktion av DNA från till exempel lök/banan/kiwi och dissektioner av kräftor och
musslor var i princip desamma för 20 år sedan.

är helt borta från naturvetenskaps- och
teknikprogrammen, men både Biologi 1
och Biologi 2 omfattar nu 100 p.
Dessutom finns även kursen Bioteknik, 100 p – ett tecken på att
det hänt mycket inom just biologi och bioteknik.
Förutom att planera biologi
kurserna utifrån det centrala
innehållet ska vi enligt styr
dokumenten även undervisa
utifrån ämnets mål och programmets examensmål, något som uppmuntrar till en helhetssyn och samarbeten med teman över ämnesgränser.
Jag kan tycka att den moderna genetiken med genetiska tillämpningar och etiska frågor
tar mer plats nu i Biologi 1 än tidigare, samtidigt
som ekologi och hållbar utveckling också ska ha utrymme. Evolution och artbildning kopplas nu mer
till processerna och inte lika mycket till tidsepoker.
Mindre vikt läggs vid ren artkunskap, bestämma och
nyckla växter och så vidare. Ekologin är kanske nu än
mer kopplad till frågor om biologisk mångfald och
hållbar utveckling.
Biologi 2 är dubbelt så lång som Biologi B var,
men ska innehålla en hel del, så tiden behövs: ännu
mer och djupare om cell-, mikro- och molekylärbiologi, samtidigt som fysiologi får ta mer plats,
främst människans. Kanske är det mer fokus på
hälsofrågor än tidigare. När vi arbetar med området
sex- och samlevnad idag ingår även HBTQ-frågor.

MYCKET HAR
HÄNT, MEN
MYCKET ÄR
OCKSÅ SIG LIKT"

Nya kursplaner
2011 blev det nya kurs- och ämnesplaner enligt Gy11,
med nytt betygssystem: F till A. Naturkunskapsämnet

Digitala verktyg
Den stora skillnaden i själva undervisningen är nog
införandet av 1:1, en dator, en elev, och de olika digitala verktygen som nu finns tillgängliga.
Genomgångar görs ofta med hjälp av power
pointpresentationer. Youtube-filmer med till exempel olika animeringar kan användas, samt webbplatser med interaktiva sidor och simuleringar. Man
har även tillgång till databaser inom bioinformatik.
Google Earth samt webbplatser från NASA och ESA
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ROLIGAST ATT UNDERVISA OM?
KRISTINA OTTANDER Jag tycker att utomhuspedagogik, med exkursioner och fältundersökningar är absolut roligast. Men exkursioner
kräver oftast längre lektionspass och medför en hel del förberedelser och
planering. Dels för att hitta bra exkursionsmål och rekognosera där, dels
för att i samarbete med andra lärare få till tid i schemat. I övrigt tycker jag
också om att arbeta praktiskt och undersökande, där eleverna är aktiva
och diskuterar med varandra, och med laborationer.

Elevernas egna mobiltelefoner kan
användas positivt för att till exempel ta jättefina mikroskopbilder
(fast jag tycker fortfarande att
eleverna även ska rita av vad de
ser) samt förstås också fota av det
som skrivs på tavlan, olika laborationsuppställningar, resultat och
observationer i fält. Det finns även
flera olika gratisappar om till exempel växter, fåglar, fladdermöss
och GPS-positioner som eleverna
kan använda via sina telefoner.
Nu har vi lärplattformar där
allt undervisningsmaterial kan
samlas och även göras tillgängligt
i förväg. Både elever och lärare

kan samla olika ”papper” på ett
enklare sätt. Elever och vårdnadshavare kan också själva följa
studieresultaten fortlöpande via
plattformen. I lärplattformen
lämnas uppgifter in och feedback
ges digitalt med kommentarer direkt i elevernas dokument. Men
jag ger även fortfarande delvis
både handskrivna och muntliga
kommentarer, lite beroende på
uppgift och lärsituation.
Sammanfattningsvis kan man
säga om mina senaste 20 år av biologiundervisning att mycket har
hänt, men mycket är också sig likt.

FOTO: pixabay.com

är ofta användbara i miljöfrågor.
Det gäller även andra offentligt
tillgängliga webbplatser med
biogeodata, som Artdatabanken,
Artportalen och Skandobs – och
Marinetraffic och Flightradar24,
som visar sjöfart respektive flygtrafik i realtid över hela världen.
Proven skrivs numera ofta på
dator, där du som lärare kan följa
eleverna och se att de inte går
in på otillåtna webbplatser. Man
kan ge självrättande prov, som
ger snabba svar och även kan användas som självtest/diagnoser.
Eleverna kan snabbt söka svar
på direkta frågeställningar som kan
dyka upp på en lektion (läraren kan
ju inte allt...). Det finns också fler
möjligheter för eleverna att samarbeta och dela dokument med varandra, även om en elev skulle vara
sjuk/frånvarande. Redovisningar
kan också göras mer varierat med
egna powerpointpresentationer,
ibland med förinspelat ljud, egna
filmer eller poddar, egentagna bilder med mera.
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En högstadielärares perspektiv
TEXT: Annika Johansson, biologilärare på Göteborgs Högre Samskola i Göteborg

Annika Johansson
har under de senaste
40 åren främst undervisat i NO på
högstadiet men har
idag även naturkunskap på gymnasiet.
För 20 år sedan hade jag både
längre lektioner och fler lektioner i veckan. Vi hade 22 elever
i klasserna på högstadiet och jag
kunde ”spontanlabba” på alla
lektioner. Jag kunde också integrera de olika NO-ämnena på ett
helt annat sätt än idag. Nu består
klasserna av 30 elever och jag
kan i princip bara labba när jag
har halvklass. På högstadiet har
jag 45 minuter biologi eller kemi
(beroende på termin) i helklass

ROLIGAST ATT UNDERVISA OM?
ANNIKA JOHANSSON Det är roligast att undervisa om människokroppen, sex och samlevnad och genetik – detta har alltid
intresserat eleverna eftersom det berör dem, det handlar direkt
om dem själva. Hjärtslagsdissektion, amylaslabb, pulslabb och
andra labbar om kroppens organ har i stort sett inte förändrats
alls under de senaste 20 åren. Jag upplever dock att det blivit
svårare att få tag på organ. Exempelvis fick eleverna förr ofta
göra en intressant dissektion av koögon som nu inte blir av.

per vecka samt 60 minuters laborationstid varannan vecka. Det är
svårt att ge eleverna den undervisning jag vill på denna korta tid.

Ändrat fokus
Dagens elever visar mer intresse för
miljö och klimat än tidigare, men
mycket mindre för djur och växter.
Jag upplever dels att eleverna inte
varit ute i naturen lika mycket som
barn, dels att de har mindre biologikunskaper och mindre vana av

Läs om
dissektion av
koögon i rutan
nedan.

naturen med sig från mellanstadiet.
Min uppfattning är också att artkunskap och kunskap om grupper
av organismer, till exempel lavar
och mossor, får mycket mindre
plats i undervisningen på hög
stadiet idag. Kanske läggs det lite
mer fokus på allmän ekologi, mer
globalt och mindre lokalt. Större
elevgrupper och fler barn med särskilda behov ger en extra utmaning
när vi lärare ska genomföra fält
undervisning, oavsett årskurs.

BIORESURS OM SÄKERHET
Ett av Bioresurs uppdrag är att ge stöd i säkerhetsfrågor. Dels kan vi hjälpa till vid riskbedömningar – vilka
risker finns det med en specifik laboration? – dels kan vi ge råd om lämpliga skyddsåtgärder. Säkerhetsråden
som ges på Bioresurs webbplats är uppdelade i några olika områden:
• Laborationer med
mikroorganismer
• Djur i undervisningen
Råden vi ger baseras på föreskrifter från Arbetsmiljöverket
och Jordbruksverket. Frågor
om kemikalier och elutrustning
hanteras av Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och Nationellt
resurscentrum för fysik (NRCF).
I nästa nummer tittar vi närmare
på riskbedömningar och skyddsåtgärder vid mikrobiologiskt arbete.

FÅR MAN
DISSEKERA KOÖGON?
Ja, men med vissa begränsningar. Slakterier får bara lämna
ut ögon från nötkreatur, får och getter som är yngre än ett
år, till undervisningen.
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• Blodlaborationer i skolan
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TEMA CRISPR

Nya genterapier
med CRISPR/Cas9
TEXT: Mia Olsson, Gentekniknämnden, mia.olsson@genteknik.se

Många genetiska sjukdomar som idag är obotliga orsakas av en liten förändring i en enda
gen.Tänk om det skulle gå att korrigera eller
stänga av den? Med utvecklandet av gentekniker som CRISPR/Cas9 kan det bli verklighet.
Genterapier tillhör gruppen avancerade läkemedel och används för
att behandla genetiska sjukdomar.
Gemensamt för alla genetiska
sjukdomar är att de orsakas av
mutationer, antingen nedärvda eller förvärvade. Ett exempel på det
senare är olika typer av cancer.

Godkända genterapier
Vid den hittills vanligaste formen
av genterapi förs en ny gen in i
några av en patients cellkärnor
med hjälp av ofarliga virus som
kallas virusvektorer. Det kan liknas vid en organtransplantation
där genen är det nya organet. På
plats inne i cellkärnan översätts
den nya genen till ett protein och
kompenserar för den gen som
producerar ett felaktigt protein
och orsakar sjukdom.
En annan form av genterapi är
CAR-T-cellterapi som används för
att behandla cancer. Då utrustas
T-celler, en typ av immunceller,
med en ny gen som kodar för en
ny receptor (CAR) på cellytan.
Receptorn känner igen cancer
celler vilket leder till att T-cellerna
angriper och dödar dessa.
Gemensamt för alla genterapier är att somatiska celler används, alltså celler som inte är
könsceller (ägg och spermier).
Den genetiska förändringen blir

12

därmed inte ärftlig utan påverkar
bara den individ som får behandlingen. De flesta genterapier är
också ex vivo-behandlingar. Det
betyder att specifika målceller
tas ut från patienten, modifieras
i ett laboratorium och kontrolleras innan de återförs till kroppen.
Vid in vivo-behandlingar modifieras celler istället direkt i kroppen.
Det är en mycket ovanlig strategi
eftersom det inte går att kontrollera modifieringen på samma sätt.
Sedan 1980-talet har forskare
försökt utveckla genterapier.
Det har varit en lång och skakig
väg, inte minst eftersom det varit svårt att ta fram säkra virus
vektorer. De senaste åren har
det äntligen lossnat och antalet
genterapier som godkänts har
ökat. Idag finns tretton godkända
genterapier inom EU varav nästan hälften godkänts under de
senaste tre åren.

Gensaxar prövas
När gensaxen CRISPR/Cas9
introducerades för knappt tio
år sedan öppnades ett fönster
till en ny typ av genterapi som
baseras på genomredigering.
Det betyder att befintligt DNA
kan förändras utan att en ny gen
tillförs. C
 RISPR/Cas9 är varken
det första eller enda verktyget för

genomredigering men det är billigt, snabbt och flexibelt.
Med CRISPR/Cas9 kan forskare till exempel korrigera en
mutation som orsakar sjukdom
eller stänga av och aktivera gener.
Ännu är ingen genterapi som baseras på CRISPR/Cas9 godkänd
men över hundra testas
just nu på patienter
Läs artikeln
i kliniska pröv”CRISPR – introningar runt om
duktion till en mycket
i världen. Ännu
uppmärksammad
metod”
fler testas i prei Fascinerande forskning,
kliniska studier,
som finns på Bioresurs
det vill säga på
webbplats.
celler och försöksdjur.
CRISPR/Cas9 består
av två komponenter, enzymet
Cas9 och ett guide-RNA.Cas9
är själva saxen som klipper itu
DNA-spiralen och guide-RNA:t,
som är konstruerat för att binda
till en specifik DNA-sekvens, visar exakt var klippet ska ske. När
cellens egna reparationssystem
sedan lagar skadan uppstår ofta
en mutation, eftersom lagningen
sällan blir perfekt. Utöver att
styra exakt var mutationen ska
uppstå, via guide-RNA:t, kan
forskare även påverka hur mutationen ska se ut genom att koppla en specifik reparationsmall till
CRISPR/Cas9.
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Röda blodkroppar från patient med sicklecellanemi.
FOTO: EM Unit, UCL Medical School, Royal Free Campus,
Wellcome Images, commons.wikimedia.org, CC BY 4.0

Patienter blev symtomfria
I den kliniska prövning med CRISPR/Cas9 som kommit längst testas en genterapi på patienter med sickle
cellanemi och beta-thalassemi. Båda sjukdomarna
orsakas av mutationer i en av de gener som behövs för
att bilda hemoglobin. Hemoglobin finns i röda blodkroppar och transporterar syre från lungorna till resten
av kroppen. Hos patienterna tillverkas hemoglobinet
felaktigt vilket leder till blodbrist, blodproppar och
syrebrist i delar av kroppen. Patienter med sicklecellanemi har dessutom skärformade röda blodkroppar.
För att få tillgång till fungerande hemoglobin behöver
de svårast sjuka regelbundna blodtransfusioner.
I den nydanande genterapin återaktiveras tillverkningen av så kallat fetalt hemoglobin. Fetalt hemoglobin fyller samma funktion som ”vuxet” hemoglobin
men har en något annorlunda sammansättning och
binder syre till sig hårdare. Det fetala hemoglobinet
bildas under fostertiden och ersätts av vanligt hemo
globin några månader efter födseln. Det betyder
att det finns gener som kodar för fetalt hemoglobin som stängs av när proteinet inte behövs längre.
Avstängningen sköts av ett reglerande protein som
heter BCL11A. Tidigare studier har visat att fetalt
hemoglobin kan kompensera för bristen på fungerande hemoglobin. Därför har forskare med hjälp av
CRISPR/Cas9 inaktiverat en DNA-sekvens som gör
att BCL11A hämmas, vilket resulterar i att tillverkningen av fetalt hemoglobin startas igen. Genterapin
är en ex vivo-behandling och de celler som genomredigeras är blodstamceller som isolerats från patienten.
Den kliniska prövningen har pågått sedan 2018
och nu kan forskarna försiktigt dra slutsatser om behandlingens långtidseffekter. För 22 patienter har
mer än tre månader passerat sedan de fick behand-

CRISPR/Cas9 direkt i kroppen
Förra året testades för första gången CRISPR/Cas9baserade genterapier in vivo. En av dessa är utvecklad
för en sjukdom som kallas Skelleftesjukan men har
det mer vetenskapliga namnet ärftlig transtyretinamyloidos. Den sjukdomsalstrande mutationen finns
i en gen som kodar för transtyretin, ett transportprotein som främst tillverkas av celler i levern. Hos personer som har mutationen tillverkas transtyretin felaktigt, klumpar ihop sig och lagras i kroppen. Dessa
inlagringar skadar framför allt perifera nerver och
hjärtmuskeln vilket ger symtom som känselbortfall,
muskelförsvagning och rubbningar i hjärtrytm.
Strategin bakom genterapin är att med
CRISPR/Cas9 stänga av genen för transtyretin
i leverceller. För att nå till levern transporteras
CRIPSR/Cas9 av en nanopartikel som är designad
för att ta sig in i leverceller. Fäst vid nanopartikeln
sitter nämligen en molekyl som känns igen av mottagarproteiner på just levercellerna. När cellerna
upptäcker molekylen absorberar de nanopartikeln
som omsluter CRISPR/Cas9.
En månad efter behandlingen hade transtyretinet i patienternas blod minskat. Det betyder att
CRISPR/Cas9 hittat rätt och att forskarna lyckats
stänga av tillverkningen i en del celler. Eftersom inlagringarna finns kvar kan patienterna inte bli symtomfria efter genterapin, men det progressiva sjukdomsförloppet förväntas avta.
Begreppet genterapi myntades 1971. Minst lika
gammal är nog drömmen att kunna bota genetiska
sjukdomar med hjälp av genteknik. Eftersom alla
genterapier som ges idag har kommit i bruk under
det senaste årtiondet går det ännu inte att säkert
säga att de ger en livslång behandlingseffekt. Men
visst känns drömmen inte så overklig längre?

Mer information och några referenser
Godkända genterapier, en sida på Gentekniknämndens
webbplats: www.genteknik.se
Zipkin, M. (2019) CRISPR’s “magnificent moment” in the
clinic. Nature Biotechnology News, 6 december.
Gallagher, J. (2022) Sickle cell: ‘The revolutionary gene-editing
treatment that gave me new life’. BBC News, 20 februari.

SE FÖRKLARINGAR AV DE RÖDA ORDEN PÅ NÄSTA SIDA.

...VISST KÄNNS
DRÖMMEN INTE SÅ
OVERKLIG LÄNGRE?”

lingen, och för flera av dem mer än ett år. Hos samtliga tillverkas nu fetalt hemoglobin i mängder som
fungerar kompensatoriskt och symtomen har avtagit.
De här resultaten har kallats för ”CRISPR´s ”magnificent moment” in the clinic” av den ansedda tidskriften
Nature Biotechnology. Under året kommer företagen
bakom genterapin att ansöka om ett marknadsgodkännande och den förväntas bli den första genom
redigerande behandling som når patienter.

För fler referenser, skriv till info@bioresurs.uu.se
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CRISPR-redigerad
tomat och fisk på
marknaden i Japan
TEXT: Marie Nyman, Gentekniknämnden,
marie.nyman@genteknik.se
I maj 2021 lanserade ett japanskt uppstartsföretag en genomredigerad tomat i form av småplantor. Plantorna kunde beställas av hemmaodlare
via en webbplats. Växten fick ett mycket positivt
mottagande och själva frukterna började därför
säljas i mitten av september.
Med CRISPR/Cas9 som verktyg har riktade
mutationer skapats i tomatens arvsmassa. Dessa
resulterar i tomatfrukter med fem till sex gånger mer gammaaminosmörsyra (GABA), än andra tomater. GABA påverkar många funktioner
i växter men är även en signalsubstans i hjärnan.
Tillskott av GABA sägs kunna sänka blodtrycket och göra en person mer avslappnad. GABA i
form av kosttillskott och GABA-berikade livsmedel är mycket populärt i Japan.
Under oktober började genomredigerad fisk
av arten japansk rödbraxen (Pagrus major, se
bilden ovan) att säljas. En gen hos fisken som
kodar för myostatin, som hämmar muskeltillväxt, har inaktiverats med CRISPR/Cas9, vilket resulterat i 20 procent mer muskelmassa.
Motsvarande gen är inaktiverad i belgisk blå, ett
framavlat nötkreatur med extra stora muskler.
En månad senare började ytterligare en
genomredigerad fisk att säljas, en tiger puffer
(Takifugu rubripes). Hos denna har en gen som
styr aptiten inaktiverats, vilket gör att fisken äter
mer och därmed växer snabbare.
Fiskarna är de första genomredigerade djur
som nått marknaden och tomaten är den första
CRISPR-redigerade grödan som börjat säljas.
En genomredigerad sojaböna finns sedan tidigare på marknaden, men i det fallet användes
ett äldre verktyg, TALEN, för riktade mutationer i arvsmassan.

Japansk rödbraxen
FOTO: commons.wikimedia.org (public domain)

ORDLISTA
Cas

En förkortning av engelskans CRISPR
associated proteins. En grupp enzymer
som kan klippa DNA. Cas9 är det enzym
som oftast används som enzym i CRISPRbaserade tekniker.

CRISPR/
Cas9

En genomredigeringsteknik som bland annat kan användas för att inducera mutationer. Förkortningen CRISPR står för Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats. CRISPR/Cas9 är ett komplex
bestående av Cas9 och ett guide-RNA.

Genom
En genteknik som möjliggör att inducera
redigering mutationer i arvsmassan. De tekniker som
används kallas populärt för gensaxar och
inkluderar CRISPR/Cas9 och TALEN. Kallas
även genredigering eller geneditering.
Genterapi En behandlingsform där patientens
genetiska information eller hur det
uttrycks förändras.
GuideRNA

I sammanhanget CRISPR/Cas9, en kort
sekvens RNA som binder till ett specifikt
ställe i arvsmassan. Är designat för att visa
var i sekvensen Cas9-enzymet ska klippa.

Klinisk
prövning

En undersökning på människor av ett läkemedels säkerhet och behandlingseffekt.

Nano
partikel

En partikel vars storlek i diameter är i
storleksordningen nanometer (en miljarddels meter). Tillräckligt små för att ta sig in
och ut ur celler och kan därför nyttjas som
transportörer av till exempel läkemedel.

Receptor

Ett mottagarprotein på utsidan av eller
inuti celler som tar emot och vidare
befordrar signaler.

Referenser
Waltz, E. (2021) GABA-enriched tomato is first
CRISPR-edited food to enter market. Nature Biotechnology News, 14 december.
News in Brief (2021) Japan embraces CRISPR-edited
fish. Nature Biotechnology, 40, 30 december.
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Virus
vektor

Genetiskt modifierade virus som fungerar
som transportörer av nytt genetiskt material
vid genterapi. Kan ta sig in i celler och i
cellkärnan men har modifierats så att de inte
kan föröka sig inne i värdcellen och ska inte
orsaka sjukdom. Kallas även virala vektorer.
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CRISPR I SKOLAN

Enligt Bio-Rad
är det än så länge
få skolor som beställt
CRISPR/Cas9-kitet. Bland
dem Maja Beskow-gymnasiet i Umeå. Läs om deras erfarenheter på
nästa sida.

CRISPR-tekniken belönades med Nobelpriset 2020, och har nog uppmärksammats i många kemi- och biologiklassrum sedan dess. Men går
det att göra laborationer med denna teknik i skolan? Och är det tillåtet?
TEXT: Ammie Berglund, Bioresurs
Ett sätt att arbeta med genmodifiering via CRISPR/Cas9 i skolan
är att använda Bio-Rads kit Out of
the blue. Resultatet av laborationen
är tydligt då genmodifieringen får
bakteriekolonier av E.
 coli att gå
från blå till färglösa.
Genen lacZ kodar normalt
för enzymet betagalaktosidas
som bakterierna använder för att
bryta ned laktos (mjölksocker).
Enzymet kan även bryta ned
molekylen X-gal och då bildas
ett blått färgämne. Så länge lacZgenen fungerar och uttrycks blir
bakteriekolonierna blå.
I laborationen används
CRISPR/Cas9 för att klippa
upp genen för lacZ på en specifik plats, där en sekvens med ett
stopp-kodon infogas. En bakterie
som har modifierats kommer därmed inte producera fungerande

BIORESURS TESTAR

betagalaktosidas och heller inte
kunna bryta ner X-gal. Utan nedbrytning av X-gal fås ingen blå
färg och bakteriekolonierna blir
färglösa: ”Out of the blue”!

Tillåtet i skolan?
I kontakt med Arbetsmiljöverket
har Bioresurs fått svaret att vilken
teknik som används för genmodifiering inte avgör om försöket är
tillåtet eller ej, det gör riskbedömningen för de mikroorganismer
som används och framställs. Även
om kit enkelt kan köpas via nätet
måste man ha koll på reglerna.

Arbete med genmodifierade
mikroorganismer ska anmälas
som en F-verksamhet till Arbetsmiljöverket (innesluten användning med försumbar risk). Undantag finns, till exempel om man
enbart överför plasmider med
en gen för GFP (grönt fluorescerande protein) och där antibiotika inte används för odlingen.
Men ingår antibiotika i det kit ni
vill beställa ska ni anmäla en Fverksamhet.
I kitet Out of the blue används
två olika antibiotikasorter: kanamycin och spectinomycin.

lacZ

lacZ

Genen lacZ
inaktiveras
med hjälp av
CRISPR/Cas9.
KÄLLA: Bio-Rad
Laboratories, Inc

explorer.bio-rad.com

Under hösten 2021 testade elever från två gymnasieskolor Bio-Rads kit Out of the Blue åt Bioresurs som en
del av deras gymnasiearbeten. Eleverna gjorde alla förberedelser och insåg att det inte är så enkelt att ”bara
modifiera” en bakterie. De upptäckte hur mycket som sker bakom kulisserna. Eleverna prövade även til�läggskitet G
 enotyping extension kit där DNA extraheras och PCR och gelelektrofores ingår som tekniker.
Elev: ”Det var roligt att få göra agarosgeler själv. Har pipetterat mycket, tror det gett mig bra grunder för hur man jobbar på
labb och är en fördel när jag ska plugga vidare. Det var bra att träna på engelska också, läsa instruktionerna noga. Det mest
intressanta steget var heat-shock. Att det var så enkelt och jag tänkte, aha, nu sker det!
Elev: ”Man lär sig mycket. Vi jobbade mer intensivt än om vi hade gjort laborationen med klassen. Det var bra att flera
moment gjordes flera gånger, bra med upprepningar och jag har blivit säker på pipettering och fått rutin på att jobba sterilt.
Roligt med en längre laboration, större ansvar, vi fick ju göra allt!”
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TEMA CRISPR

FOTO: privat

Två lärares
erfarenheter av
en CRISPR-labb
TEXT: Monika Vestling (till vänster) och Hanna Uvell (till höger), som undervisar i bland annat biologi
och bioteknik på Maja Beskow-gymnasiet i Umeå, har svarat på några frågor från Bioresurs.

INTERVJU Biologilärarna Monika Vestling och Hanna Uvell provade
Bio-Rads CRISPR/Cas9-kit Out of the blue i ett gymnasiearbete under
2021.Våren 2022 fick eleverna som läser bioteknik göra laborationen.
Varför ville ni göra
laborationen, och hur
gick det för eleverna?

Gymnasiearbete eller
bioteknikkurs – fanns
det några skillnader?

Den stora fördelen med laborationen är att eleverna får använda
en modern bioteknikmetod. Det
är mycket roligt att kunna utföra
en sådan laboration på skolan,
utan att behöva samarbeta med
ett universitet eller en högskola.
Vi har kört laborationen både
som gymnasiearbete och på bioteknikkursen. Eleverna får genom
att göra laborationen verkligen
sätta sig in i hur metoden fungerar. Det laborativa utförandet är
lätt, det är förståelsen och analysen som är svår.

Gymnasiearbeteseleverna blev mer
lämnade att själva läsa in teorin och
hade gott om tid för detta. På bioteknikkursen hade vi föreläsningar
där vi tog upp bakgrunden, både
till den specifika laborationen och
till CRISPR/Cas9-systemet. På bioteknikkursen föregicks laborationen
också av flera lektioner där vi bland
annat gick igenom transformation
och transkriptionell reglering*.
Gymnasiearbeteseleverna fick
göra allt förberedelsearbete själva
* Reglering av transkription, det vill säga bildandet av
mRNA, sker med hjälp av transkriptionsfaktorer.

men även eleverna på bioteknikkursen fick göra mycket av detta
på egen hand. Det finns en viss
finess med att veta vad som finns
i agarplattorna, för att sedan förstå varför resultaten blir som de
blir. Troligtvis skulle vi lärare göra
hela förberedelsearbetet om laborationen istället skulle utföras i
kurserna Biologi 1 eller 2.

En dyr laboration?
Kostnaden för kitet tycker vi inte
är någonting att diskutera, för
2 500 kronor får man ett mycket
bra kit. I förhållande till exempelvis lönekostnader är detta
småpengar. Vi har en skolledning
som supportar laborationer.

Bild från en elevpresentation efter laborationen, en poster

Tillämpning av CRISPR-Cas9
CRISPR-Cas9 metoden

Plasmidernas innehåll
★
★
★

Olika gener
pLZDonorGuide: LacZ Donor, LacO
med sgDNA och Streptomycin
pLZDonor: LacZ Donor, och
Spectinomycin

★
★
★
★
★
★
★

Bild 1. Plasmid pLZDonorGuide

Bild 2. Plasmid pLZDonor

★
★
★
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★
★

Utförande av laborationen
Två färdiga plasmider transformeras in i
E.colibakterier
Bakterierna växer på fyra olika plattor,
se bild 3, 4, 5 och 6
Efter tillväxt studeras resultatet

★
★
★

Genmodifiera E.colibakterier med
CRISPR-Cas9 metoden
CRISPR klipper vid PAM-sekvenser
PAM-sekvens finns före LacZ-genen i
bakteriens DNA
sgRNA behövs för funktionellt CRISPR
sgRNA bildas från sgDNA i plasmiden
CRISPR klipper sönder LacZ
DNA:t måste lagas HDR-systemet,
aktiveras av arabinos
Byta ut homologa delar från LacZDonor
till sitt DNA.
Laga sitt DNA med LacZ gör att det
bildas stoppkodon i sin LacZgen.
LacZ genen inte uttrycks → bakterierna
blir färglösa
LacZ genen uttrycks → bakterierna blir
blåa.
Där CRISPR har använts är bakterierna
inte blåa.

ZOOMA MED
BIORESURS

Resultat

A

B

Bild x: platta A innehållande IPTG,
x-gal, och bakterierna med pLZDonor

C

D

Bild x: platta C innehållande IPTG,
x-gal, arabinor och bakterierna med
pLZDonor

★

Bild x: platta B innehållande IPTG,
x-gal, och bakterierna med pLZDonorGuide

Bild x: platta D innehållande IPTG,
x-gal, arabinor och bakterierna med
pLZDonorGuide

Spectinomycin - selektiv markör som
visar att plasmiden tagits upp

Hanna Uvell, biologilärare på
Maja Beskow-gymnasiet i Umeå,
gästar Zooma med Bioresurs den
2 maj kl 16–17. Hon har använt
molekylära metoder i sin tidigare
forskning och föreläser nu om
transkriptionell reglering och hur
det kan tas upp i skolan. Se Fortbildning på www.bioresurs.uu.se.

Agnes Ridfeldt, Hugo Ekdahl, Celia Ridder
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FRÄMMANDE ARTER

Parkslide. FOTO: commons.wikimedia.org, CC0 1.0

TEMA INVASIVA ARTER

TEXT: Malin Strand, miljöanalysspecialist, SLU Artdatabanken, malin.strand@slu.se,
Mora Aronsson, konsulent, SLU Artdatabanken, mora.aronsson@slu.se

Att en ny art upptäcks i naturen och den
biologiska mångfalden ökar kan vara
fantastiskt. Men när arten som dyker upp
bär epitetet ”främmande” kan det innebära
problem. Då kan den biologiska mångfalden
istället drabbas negativt.
Problemet med främmande arter
har på flera sätt tydliggjorts de senaste decennierna, men vi börjar
inte med mördarsniglar, parkslide
eller mårdhundar, utan med något
så spännande som förordningar!
EU-förordningen om invasiva
främmande arter (nr 1143/2014)
omfattar i dagsläget en lista på över
66 arter: 30 djur och 36 växter som
bedöms vara både hitförda av människan och problematiska. Några
exempel på arter i EU-listan som
redan är bekanta för oss är jätte

balsamin, bisam och signalkräfta.
Andra känns kanske intuitivt mer
främmande, till exempel vanlig
näsbjörn och kinesisk buskklöver.
De listade arterna får inte importeras, säljas, odlas, födas upp,
transporteras, användas, bytas,
släppas ut i naturen eller hållas
som husdjur. Förteckningen uppdateras löpande och fler arter tillkommer efter hand, beroende på
vilken risk de skulle kunna utgöra.
Ett land kan också ha en nationell förteckning som omfat-

tar arter i landet och regleras
nationellt. Idag finns ingen sådan
färdig lista för Sverige. Däremot
finns en svensk förordning (SFS
nr 2018:1939) som återspeglar
EU-förordningen. I Sverige är det
Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten som är de nationellt ansvariga myndigheterna
för arbetet med invasiva främmande arter.
Kunskapen om främmande
arter och de problem som de kan
medföra har ökat kraftigt under
2000-talet och det finns flera rapporter och studier som försöker
uppskatta kostnader och risker.
När en art väl har etablerat sig
kan det vara mycket svårt att avlägsna den, så ur ett förvaltningsperspektiv gäller det att ringa in
vilka arter som skulle kunna både
komma hit OCH etablera sig,
och sedan försöka förhindra både
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TEMA INVASIVA ARTER

INVASIV OCH FRÄMMANDE
ELLER INHEMSK?
En främmande art är en art som introducerats av människan utanför sin historiska eller nutida
naturliga utbredning. Det spelar ingen roll om introduktionen är avsiktlig eller oavsiktlig, och även arter
som på egen hand sprider sig utanför sitt naturliga
utbredningsområde på grund av att människan gjort
det möjligt, räknas som främmande.
En invasiv främmande art är en art vars
introduktion och spridning hotar inhemsk biologisk
mångfald, orsakar socioekonomiska skador eller kan
skada människors och djurs hälsa. I artikeln fokuserar
vi framför allt på de biologiska frågorna och inte på
socioekonomi eller hälsa.
Definitionen av en invasiv främmande art skiljer
sig ofta mellan ett förvaltnings- och forsknings
perspektiv. I vetenskapliga sammanhang tolkas
invasiv ofta som ”med stor spridningsförmåga” utan
att beakta huruvida arten har negativa effekter eller
inte. Inhemska arter med stor spridningsförmåga
vars spridning inte ger upphov till negativa effekter
benämns ibland ”expansiva”.

Kungsängslilja

En inhemsk art är en art som är naturligt
förekommande i Sverige (det vill säga inte hitförd
med människans hjälp), och som har reproducerat
sig i minst tio år. Till ”inhemsk” räknas också ”Införd
art som etablerat sig i svensk natur före år 1800”.
Exempel på detta är kungsängslilja och vinbergssnäcka som betraktas som ”aktivt införda och
naturaliserade före år 1800”. Denna definition av
inhemsk används bland annat i Rödlistan. Årtalet
1800 som gräns förklaras på ett enkelt sätt med
tillgången på information. Från slutet av 1700-talet
finns det data och dokumentation för förekomst av
en stor mängd arter i Sverige, men längre tillbaka i
tiden är kunskapen både bristfällig och osäker.
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hitförsel och spridning i ett tidigt skede. Om vi kan
förutsäga vilka arter som kan innebära en risk är det
lättare att försöka hindra att de etablerar sig och
sprider sig i naturen.
Det finns flera metoder som utvecklats för att
uppskatta vilka främmande arter som kan bli problematiska. GEIAA (Generic Ecological Impact Assessment
of Alien Species) är en metod som använts för arbetet
med riskklassificering i svensk natur och som bygger
på en uppskattning av hur stor risk en främmande art
skulle kunna utgöra för inhemsk biologisk mångfald.
Metodens utgångspunkt är kunskap om arternas biologi (som habitatkrav, spridningsförmåga, och livscykel)
i kombination med antaganden om framtida klimat.
I Sverige genomfördes 2017–2019 en så kal�lad riskklassificering med hjälp av GEIAA och som
första steg i detta sammanställdes en lång lista med
främmande arter som redan finns i Sverige eller som
finns i våra närområden och skulle kunna komma hit.
Några exempel på dessa arter är:
Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis), en ”rymling” som under lång tid varit en omtyckt, lättodlad
och vacker trädgårdsväxt, men som nu letat sig ut i
naturen och konkurrerar ut inhemska arter. Den kan
ganska snabbt skapa ”enfald” där det tidigare varit
”mångfald” och är svår (och kostsam) att bekämpa.
Strandkotula (Cotula coronopifolia), en växt som
snabbt etablerat sig till exempel på Öland och som
sprider sig på bekostnad av inhemska strandängs
arter som glasört och saltört. Glasörtsstränder är
känsliga miljöer som inte finns på så många ställen.
Fjäderborstgräs (Cenchrus setaceus), en listad nykomling för Sverige som tidigare har odlats till exempel i offentliga miljöer. Nu har den påträffats
utanför sina odlingslådor och behöver bekämpas då
den visat sig kunna ta över i de områden den växer.
Stillahavsostron (Magallana gigas), växer sig snabbt
stora och kan täcka stora ytor av havsbottnar.

DÅ ÄR DET DESTO
MER VÄRDEFULLT
ATT KÄNNA TILL VÅRA
VANLIGA SVENSKA ARTER
FÖR ATT LÄTTARE KUNNA
UPPTÄCKA NYA”
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FOTO: Svenska Jägareförbundet

Gulbukig vattensköldpadda (Trachemys scripta) tillhör en av de 100 mest invasiva främmande arterna i världen. Sköldpaddorna är
allätare och äter insekter, groddjur (och deras rom), fiskar, små däggdjur och växter. Sedan 1990-talet har allt fler observerats på
vift i svensk natur, särskilt underarten rödörad vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans, se bilden). Det handlar nästan alltid om
husdjur som blivit utsläppta, ofta i parkdammar i tätortsnära miljöer.

Läs om
Bioresurs undervisningsmaterial om
invasiva arter på nästa
uppslag, sidorna
20–21.

Hur kan man veta var främmande arter
etablerar sig och hur känner man igen dem?

Här blir kunskap om arter hårdvaluta. Men att kunna arter man
aldrig sett kan vara svårt. Då är det desto mer värdefullt att känna
till våra vanliga svenska arter för att lättare kunna upptäcka nya.
Idag arbetar flera myndigheter och organisationer med informationskanaler som både förmedlar information om regelverk
kring arter, kunskap om arter och kunskap om hur vi kan hjälpas åt
att förhindra spridning av främmande arter. Det finns också möjlighet
för både experter och allmänhet att rapportera observationer av arter.
Detta blir en hjälp för att kunna följa arters förekomst och tidigt upptäcka framför allt de mer problematiska arterna.

Fjäderborstgräs, FOTO: Mora Aronsson

Mer information
Via webbsidor som drivs av SLU Artdatabanken, till exempel Artfakta kan
man se bilder på invasiva främmande arter och läsa om dessa, samt ta fram
fyndkartor över observationer och rapportera sina egna fynd:
invasivaarter.nu, artportalen.se och fyndkartor.artfakta.se
Naturvårdsverket (2008). Nationell strategi och handlingsplan för främmande
arter och genotyper. Rapport 5910.
Strand, M., Aronsson, M., & Svensson, M. (2018). Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – Artdatabankens risklista.
ArtDatabanken Rapporterar 21. Artdatabanken SLU, Uppsala.
Svensson, M., Strand, M. & Aronsson, M. (2019). Risken med främmande arter
– går den att uppskatta? Fauna och Flora 114(1).
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Nytt undervisningsmaterial
om invasiva arter
TEXT: Jenny Lagerqvist, Bioresurs

Att bidra med kunskap om invasiva främmande arter
är ett sätt att arbeta förebyggande för att förhindra
spridning av dessa och bevara den biologiska mång
falden. Här presenteras ett nytt undervisningsmaterial
med flera övningar.
Bioresurs har på uppdrag av
Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram ett
undervisningsmaterial kring invasiva växter och djur. Till materialet hör en övergripande lärarhandledning där övningarna beskrivs.
Materialet kan användas i sin helhet eller så väljs enstaka övningar
ut vid arbete med ekosystem och/
eller biologisk mångfald. Övningarna är anpassade till högstadiet
men kan varieras för att passa
både yngre och äldre elever.

Varför invasiva arter?
I det centrala innehållet för årskurs 7–9 (Lgr 22) står att eleverna
ska lära sig om hur människan
påverkar naturen, både lokalt och
globalt, och hur vi kan främja hållbar utveckling. Invasiva arter är ett
tydligt exempel på ett problem
som vi människor orsakar. Kopplingen mellan det globala och det
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lokala blir konkret när exempelvis
en växt eller djur från en annan
världsdel börjar ta plats och påverkar arterna i närmiljön.
Invasiva arter ger också en
didaktiskt intressant ingång till
ekologiundervisning. De tillför en
möjlig kontrast – en tydlig skillnad
i förhållandet mellan arterna i ett
ekosystem, med och utan den invasiva arten. Skillnaderna som lyfts
fram kan hjälpa elever att urskilja
betydelsen av samspel i ekosystem
(jämför med variationsteori).
Materialet ska ge eleverna
kunskaper om hur man definierar en invasiv art och känner igen
några av dessa i Sverige. Ett syfte
är också att eleverna efter att ha
arbetat med materialet ska kunna
ge exempel på hur arter kan spridas mellan olika platser och länder och vilka konsekvenser det
kan få. Ytterligare ett syfte är att
ge kunskap om hur problemen
med invasiva arter kan förebyggas

Undervisnings
materialet finns på
Bioresurs webbplats,
under Resurser, Hållbar
utveckling och Hot mot
biologisk mångfald.

och åtgärdas och hur myndigheterna arbetar med detta.

Fakta och bilder
I materialet ingår en powerpointpresentation med fakta och bilder
som kan användas som en uppstart. Anteckningsfältet innehåller
extra tips till dig som lärare. Sist i
presentationen finns information
om hur myndigheterna arbetar
med invasiva arter. Det kan med
fördel tas upp med äldre elever
och förslagsvis ämnesövergripande
med till exempel SO-ämnen.

Spel om ekosystem
En av övningarna är ett enkelt litet kortspel där en invasiv art introduceras i syfte att jämföra hur
näringskedjor påverkas av detta.
Diskussionsfrågor efter spelet ger
stöd för reflektion och ökad förståelse för hur invasiva arter kan
påverka ekosystem.
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CITAT FRÅN ELEVER SOM TESTAT
Vad hände med skogsmössen när den invasiva
skogssnigeln infördes?
”De dog ut då snigeln inte har en fiende och bara
kan fortsätta att bli fler medan skogsmössen blir uppätna och måste dela maten med fler och fler invasiva
arter.” (Elev i årskurs 7)
Vad hände med ormvråken när snigeln introducerades? Varför hände detta?
”Eftersom de invasiva sniglarna åt upp all mat hade
skogsmössen svårare att föröka sig och blev uppätna
av ormvråken. Till slut fanns det inga kvar och ormvråken hade inget att äta.” (Elev i årskurs 6)
Ge olika exempel på hur invasiva djur och växter kan
påverka ett ekosystem.
”Om de invasiva arterna gör att en speciell växt dör
till exempel så kan djur som äter dem dö och bli
färre. Alla djur och växter är viktiga.” (Elev i årskurs 7)
Elever från årskurs 6 som använt materialet:
”Det var kul att jobba med postern, jag gillar att få
vara kreativ.”
”Det var bra att man fick välja själv vilket djur man
ville jobba med, det blir mer intressant då.”
”Jag tyckte det var kul att vi fick göra så olika saker, typ
spela spel, göra postern och lyssna på när du berättade
om olika växter och djur och vad de kan göra i naturen.
Man lär sig mer när man får göra på olika sätt.”
”Jag lärde mig vad en invasiv art är och sedan när vi
spelade spelet fattade jag mer hur den kan påverka
naturen och ekosystemet.”
”När vi gjorde postern lärde jag mig känna igen några
djur och växter som jag inte visste så mycket om innan.”

Efterlystposter

Datorsimulering

I övningen ”Efterlystposter”, ska eleverna lära sig mer
om invasiva arter som hittas i Sverige. Eleverna får
söka fakta om en viss art, ta reda på hur den påverkar
ekosystemet och samhället men också vad man ska
göra om man hittar den i naturen. Eleverna kan ta del
av varandras arbeten på olika sätt, till exempel genom
att jämföra varandras arter med stöd av venndiagram.
Fler förslag på upplägg finns i lärarhandledningen.
En anpassning för äldre elever är att introducera databasen gbif.org

där de via en världskarta kan få fram en
aktuell bild av var i världen invasiva arter rapporterats.

På Bioresurs webbplats finns också tips på en datorsimulering där eleverna kan studera hur fåglar och
insekter påverkas när en invasiv gnagare kommer
in i ekosystemet. De kan ändra flera parametrar, till
exempel hur effektivt insekters och gnagares intag
av föda är eller hur mycket energi som krävs för att
fåglarna ska fortplanta sig.

Begreppskort
Genom att arbeta med invasiva arter kommer eleverna i kontakt med en mängd nyckelbegrepp inom
ekologi. Till deras hjälp finns begreppskort att jobba
med parallellt med de andra övningarna.

Mer information
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har
mycket fakta och information om invasiva arter som kan
komma till användning i undervisningen:
www.naturvardsverket.se och www.havochvatten.se
Variationsteori beskrivs på Lärportalen, Skolverket
(larportalen.skolverket.se). Sök på ”variationsteori” för att
få fram filmer och texter.
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TEMA ANTIBIOTIKARESISTENS

ANTIBIOTIKARESISTENS
Ett globalt problem i fokus
TEXT: Ida Solum, Bioresurs, har intervjuat Linus Sandegren, docent i medicinsk bakteriologi och verksam i
ledningsgruppen för Uppsala antibiotikacentrum vid Uppsala universitet, linus.sandegren@imbim.uu.se

INTERVJU Bakterier blir lätt resistenta mot i princip alla sorters
antibiotika – och vår användning av antibiotika driver på resistens
utvecklingen. Linus Sandegren är projektkoordinator vid Uppsala
antibiotikacentrum och forskare vid Uppsala universitet och har
studerat bakteriers utveckling av antibiotikaresistens i många år.
Hur ser läget ut i världen idag när
det gäller resistensproblematiken?
Problemen med antibiotikaresistenta bakterier skiljer
sig mycket åt mellan olika delar av världen, men det är
tydligt att de länder som använder mycket antibiotika
har större problem. Enligt en ny uppmärksammad
rapport* dör nära 1,3 miljoner människor varje år av
resistenta bakterier, där infektionerna borde ha gått
* Antimicrobial Resistance Collaborators. (2022) Global burden
of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis.The Lancet, 399:10325.
Studien beskrivs även på www.reactgroup.org, i en artikel som
publicerades den 20 januari 2022 under News and Opinions:
Antibiotic resistance claims more than 1,2 million lives a year, says
new large study.
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att behandla med antibiotika. Läget i Europa varierar
med stora skillnader mellan länder. I Norden ligger vi
bra till, problemet för oss är framförallt när personer
på resa får med sig resistenta bakterier från andra delar
av världen. Italien däremot är ett europeiskt land som
är hårt drabbat och står för en tredjedel av alla dödsfall som orsakas av resistenta bakterier i Europa.
I utvecklingsländer som saknar möjlighet till testning är det svårt att uppskatta hur stort problemet
är med resistenta bakterier. Dessa länder har bara
tillgång till ett fåtal antibiotikasorter, vilket gör att
mycket allvarliga situationer uppstår när bakterier
utvecklar resistens mot dessa. Men, vi ska komma
ihåg att fler människor dör idag på grund av att de
inte har tillgång till antibiotika än antalet som dör
på grund av resistenta bakterier.
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Vad är det som driver utvecklingen
av resistenta bakterier?
På det stora hela är det människors användning
av antibiotika som ger oss resistenta bakterier. Ju
mer antibiotika människorna i ett land använder, desto större problem med resistens. Mikroorganismer
förflyttar sig visserligen mellan djur och människor,
exempelvis genom direktkontakt för bönder eller vid
slakterier, och även via maten beroende på hur til�lagningen sker, men spridningen av resistenta bakterier
sker framför allt från människa till människa.
Inget pekar på att resistensen är på väg att minska. Tittar vi i Sverige så ökar resistensen även om vi
minskar antibiotikaanvändningen. Varje år upptäcks
fler fall där människor bär på resistenta bakterier.
Men medvetenheten om resistensproblematiken har
ökat, kanske inte i hela världen men framförallt inom
EU. Problemet tas alltmer på allvar, även av FN som
placerar antibiotikaanvändning och resistensutveckling högt på agendan. Så även om antalet fall inte
minskar så lyfts frågan mer idag.

på EU-nivå att antibiotika inte får användas i syfte
att öka tillväxten hos djur. Sverige fattade samma
beslut redan 1986. Men det har varit en övergångsperiod på EU-nivå och 2018 röstades en ny förordning igenom för att skärpa regelverket.
Antibiotika kan dock ges till hela besättningar för
att förhindra smitta, till exempel inom kycklingindustrin där det är omöjligt att behandla på individnivå,
där behandlas alla eller inga. Därför används antibiotika fortfarande mycket inom djurindustrin.
I Sverige har vi tydliga regler vad gäller djurhållning och inte så stora problem med smittspridning
mellan djur. I kombination med tydliga restriktioner mot överanvändning av antibiotika gör detta
att vi ger relativt lite antibiotika till våra djur. Om
antibiotika får användas fritt kan man komma undan med en sämre djurhållning. I fattiga länder går
djuren ofta fritt och möter även vilda djur. Om djuren smittas och dör får det stora konsekvenser för
ägaren. Därför ges ofta foder med antibiotika vilket
också förhindrar diarréer och andra infektioner som
kan uppstå på grund av smutsigt vatten.

Varför används antibiotika till djur i
livsmedelsindustrin?

Vad händer i bakterier som blir
resistenta mot antibiotika?

Man använder antibiotika för att djur är sjuka, det
är grundprincipen. Sedan kan man ge antibiotika i
förebyggande syfte och det har också visat sig öka
tillväxten, men det är numera omdebatterat. Kanske
stämde det på 1940–1950-talet, men idag har kraftfodret utvecklats så pass att djuren nog växer maximalt ändå och troligtvis har inte antibiotika så stor
betydelse för tillväxten längre. 2006 beslutades det

Det finns flera olika sätt för bakterier att överleva
en antibiotikabehandling, se illustration nedan.
Resistensen beror på att det sker slumpmässiga
mutationer eller att bakterierna plockar upp resistensgener från andra bakterier som kan ge bakterierna förmåga att hantera antibiotika. När bakterier utsätts för antibiotika selekteras de individer fram som
bär på någon form av resistensmekanism bland sina

MEKANISMER SOM KAN GÖRA BAKTERIER RESISTENTA MOT ANTIBIOTIKA
1. Antibiotikan pumpas ut ur
bakterien.

ANTIBIOTIKA

1
2

3. Antibiotikan förstörs av
enzymer i bakterien.

ENZYMER

5

NYTT PROTEIN

3

2. Förändringar i cellmembranet gör det svårare för
antibiotikan att ta sig in.

A

B

×

4

4. Bakterien uttrycker nya
alternativa proteiner med
samma funktion som dem
antibiotikan hämmar.
5. Antibiotikans mål förändras
så att antibiotikan inte kan
påverka bakterien längre.
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It is not difficult to make microbes resistant to penicillin in the
laboratory by exposing them to concentrations not s ufficient
to kill them, and the same thing has occasionally happened in the
body. The time may come when penicillin can be bought by anyone
in the shops. Then there is the danger that the ignorant man may
easily underdose himself and by exposing his microbes to nonlethal quantities of the drug make them resistant.”
Alexander Fleming, Nobelpristalet 1945

egenskaper. Med tiden dyker det upp nya mutationer
i gener som ger resistens, vissa mekanismer är bättre
än andra och dessa fortsätter att selekteras fram. Det
är framförallt när nya antibiotika introduceras som vi
kan se att nya sorters resistenser dyker upp.
Ett exempel är då en ny variant av betalaktam
antibiotika (cefalosporiner) upptäcktes och började
användas för att behandla infektioner mot Gram
negativa bakterier som E. coli. De sjukdomsframkallande bakterierna blev väldigt fort resistenta eftersom de plockade upp gener för betalaktamaser från
andra icke sjukdomsframkallande bakterier som redan bar på dessa. Betalaktamaser är enzym som kan
bryta ner betalaktamantibiotika. För att motverka
resistensen modifierade man antibiotikan genom
att ändra på vissa sidokedjor, vilket gjorde att den
inte kunde brytas ner av enzymet längre. Men sedan dess har slumpmässigt uppkomna varianter av
enzymet selekterats fram, som återfått förmågan att
bryta ner antibiotika och därmed återigen gjort bakterierna resistenta mot denna antibiotikasort. Det
pågår en ständig kamp mellan bakterier och nya varianter av antibiotika.

Fördelen med resistens hos en bakterie är given, men finns det några
negativa konsevenser för bakterien?
En viss resistensmekanism kan vara till nackdel för
bakterien om det ”kostar” att bära på den när antibiotika inte finns närvarande, beroende på hur stor
kostnaden är. Mutationer och resistensmekanismer
förändras över tid. En speciell plasmid som vår forskargrupp undersökt innehåller 13 olika resistensgener och detta kostar cirka tre procent i tillväxt för
bakterien. Det är en skillnad, men inte så stor, och
av dessa 13 gener har vi kommit fram till att det
framförallt är två som står för kostnaden – majoriteten av generna är helt ”kostnadsfria” för bakterien.
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Somliga ger alltså en viss kostnad och andra gör
det inte alls. Men så fort det kommer in antibiotika
i bilden är kostnaden borta för då har bakterierna
med resistensgener ingen konkurrens längre.

Varför tas det inte fram några nya
antibiotika och hur har forskningen
inom detta fält förändrats?
Antibiotikaproduktionen började med fynden av
antibakteriella produkter i naturen, som till exempel penicillin. Under 1980–1990-talen utvecklades
många nya tekniker och förhoppningen var att det
skulle bli möjligt att designa molekyler som kunde
angripa specifika mål i bakterierna. Man har dock
inte lyckats ta fram några nya antibiotika på det här
sättet. Viktiga system att angripa hos bakterier har
hittats och molekyler som binder till dessa har designats, men ofta uppstår problem med lösligheten
eller med att få in molekylerna i bakterien, speciellt
de Gramnegativa bakterierna. Man kan inspireras
av naturliga antibiotika som ”designats” genom
evolutionära processer under många miljoner år,
men dessa strukturer är ofta stora och komplicerade
och inte den sortens molekyler som kan tas fram
syntetiskt. Ofta har de syntetiska produkterna även
toxiska effekter på våra celler och kan aldrig bli ett
läkemedel av den anledningen. Vi kommer därför
inte vidare denna väg utan måste återigen satsa på
att leta produkter i naturen. Idag har vi nya metoder för att odla mikroorganismer från miljön, vi har
bättre sätt att hitta vad de har för molekyler, och
kanske kan vi hitta nya alternativ för att producera
eller modifiera antibiotika.
Ett problem är att det är svårt att få företag att
satsa på att ta fram nya antibiotika. Antibiotika ges
oftast under kort tid och vi är vana vid att det är billiga läkemedel. Jämför till exempel med nya cancermediciner som kostar mycket vid varje behandling
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Hur ser medvetenheten och
kunskapsnivån ut i samhället idag?
Medvetenheten på politisk nivå har definitivt förändrats till det bättre på senare tid. Medvetenheten
hos svenskar är generellt god, de flesta vet att det
är bakterier som behandlas med antibiotika, inte
virus, och att antibiotika inte ska tas i onödan. Efter
pandemin har också kunskapen ökat om hur smittspridning kan förhindras, vilket är positivt. Men det
skiljer sig mycket åt i olika delar av världen. Det
som fortfarande är svårt och bäddar för missförstånd är att man inte förstår att det är bakterierna
som blir resistenta – inte patienten.
Men vi måste komma ihåg att antibiotika ska användas när någon är sjuk och inte känna antibiotika
skam. Det är läkaren som avgör när en behandling
behövs eller ej. Samtidigt, varje antibiotikabehandling ökar risken för utveckling av resistenta bakterier
och det kan ju också verka skrämmande och leda
till att man avstår. I Sverige har vi bra system och vi
överanvänder inte antibiotika, så vi ska inte vara rädda för att det tas i onödan.

Hur påverkas vi i Sverige av
att a ndra länder har en högre
antibiotikaanvändning?
Vi påverkas genom att vårt resande runt om i världen bidrar till att resistenta bakterier sprids. Men de
resistenta bakterier vi eventuellt får med oss tillbaka
till Sverige utsätts ofta inte för något stort selektionstryck, eftersom vi inte använder så mycket antibiotika här. Därför finns de oftast inte kvar så länge i
vårt samhälle. Att vi använder mindre antibiotika är
verkligen något positivt. Men här finns etiska aspekter och var drar vi gränsen? Ska vi avstå att behandla
en patient idag för att rädda någon i framtiden?

...HÅLL DIG FRISK!"

FOTO: pixabay.com

och där företagen därför snabbare får tillbaka pengarna de satsat. Ett annat problem är också att ett
nytt antibiotikum inte ska användas i någon större
utsträckning – för då kommer resistensen! Den ekonomiska kalkylen håller inte.
Kan samhället gå in och hjälpa till? Kan forskningen och framtagandet av nya antibiotika vara
statligt finansierad men att läkemedelsföretagen
sköter processerna? Inom vapenindustrin kan staten beställa en ubåt eller flygplan till försvaret som
då produceras på beställning av privata aktörer.
Kan ett liknande tillvägagångssätt överföras till
antibiotikaproduktion på EU-nivå till exempel?
De ekonomiska modellerna behöver diskuteras
och förändras för att företagen ska våga satsa på att
ta fram nya antibiotika.

Det kan vara lätt att känna en
hopplöshet, har det verkligen någon
betydelse vad jag gör?
Om vi gör en jämförelse med klimatpåverkan så kan
det vara svårt att känna att just jag kan göra någon
skillnad för klimatet. Den koldioxid jag släpper ut
försvinner iväg och påverkan blir ”global”, det är
svårt att se en direkt effekt. Men min antibiotikaanvändning påverkar just mig och min egen risk för att
bli bärare av resistenta bakterier, vilket kan ha en stor
betydelse för framtida infektioner som kräver antibiotikabehandling.

Vad är de viktigaste åtgärderna vi
behöver göra, på individnivå och
samhällsnivå?
Vi ska bibehålla den låga användningen av antibiotika i Sverige, men vi siktar inte mot en nollvision
– vi ska använda antibiotika när det behövs. På
EU-nivå kan vi fortsätta att påverka andra länder i
Europa. På individnivå – håll dig frisk! Då minskar
vi antibiotikaanvändandet automatiskt. Om du vill
köpa kött, välj svenskt. Och om du får en infektion,
låt läkaren avgöra om det behövs antibiotika.

Vad tror du händer i framtiden, hur
ser det ut om 20 år?
Antibiotikaresistensen kommer nog att fortsätta öka,
även om vi sett en minskning under covidpandemin,
men vi kan förvänta oss att både användningen av
antibiotika och resistensen går upp igen.
Vi kan hoppas att det kommer flera stora globala
initiativ. Det är bra att användandet av antibiotika
på djursidan nu ska följas upp noggrannare på EUnivå. Kan vi även påverka användningen hos människor vore det jättebra! Nationella riktlinjer kan ha
stor påverkan på användandet.
Jag hoppas på nya antibiotika och en mer positiv
trend i industrin, det skulle verkligen behövas och
ganska snart eftersom det tar lång tid innan ett läkemedel kan tas fram.
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Undervisningsmaterialet finns på
Bioresurs webbplats,
under Resurser och
Mikrobiologi.

Rädda antibiotikan
med kunskap och handling

TEXT: Eva Lundqvist (eva.lundqvist@edu.uu.se) och Malena Lidar, docenter i didaktik vid Uppsala universitet, Ida Solum,
Malin Hjertson och Sofie Mellberg, lärare på gymnasiet, Catharina Bergström och Ulrike Wörman, lärare på högstadiet
samt Cecilia Eriksson, lärare på högstadiet och doktorand vid Uppsala universitet

För både högstadiet
I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har
och gymnasiet
didaktikforskare vid U
 ppsala universitet tillLektionsmaterial har tagits fram
sammans med biologilärare på högstadiet
för både högstadiet och gymnaoch gymnasiet tagit fram ett lektionsmaterial siet. Materialet för högstadiet
passar att använda när man arom antibiotikaresistens.
Hur kan användandet av antibiotika idag påverka framtidens
patienter? Vad skulle kunna göras för att bromsa spridningen av
antibiotikaresistenta bakterier?
Det här är exempel på frågor som
eleverna ställs inför i lektions
materialet Rädda antibiotikan med
kunskap och handling, för högstadiet och gymnasiet. Materialet
har tagits fram under 2019–2021
av oss, biologilärare på högstadiet
och gymnasiet och didaktikforskare, i ett projekt med finansiering
från Skolforskningsinstitutet.

Varför fokusera på
antibiotikaresistens?
Vi menar att det är viktigt att alla
elever får möta frågor om antibiotikaresistens i skolan. Skälet
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till det är att antibiotikaresistens
är ett folkhälsoproblem och en
ökad resistensutveckling kan få
stora konsekvenser för både individen och samhället, på lokal
och global nivå. Världshälso
organisationen WHO pekar ut
just utbildning som avgörande
för att skapa medvetenhet och
kunskap om antibiotikaresistens
och för människors möjligheter
att bidra till ett hållbart samhälle.
Samtidigt har didaktisk forskning
visat att innehåll kopplat till antibiotikaresistens, som till exempel
evolution, är svårt att förstå.
I projektet har vi haft ambitionen att dels få förståelse för
hur biologiundervisning kan stödja elevernas lärande, dels utveckla
en undervisningssekvens med ut
gångspunkt i denna förståelse.

betar med Kropp och hälsa, där
eleverna ska ges förutsättningar
att utveckla kunskap om ”Virus,
bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur
infektionssjukdomar kan förebyggas och behandlas” (Lgr 22).
För gymnasiet är materialet
framtaget för Biologi 2 eftersom "antibiotika och evolutionära processer" inkluderas i det
centrala innehållet och eftersom förkunskaper i genetik och
evolution samt grundläggande
kunskaper om bakterier behövs
för förståelsen av materialet.
Gymnasiematerialet kan även
kombineras med det för högstadiet för att anpassas till ämnet
naturkunskap på gymnasiet.
Undervisningssekvensen som
tar cirka fem lektioner i anspråk
startar med syftet att skapa ett
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engagemang och ett intresse för
frågor om antibiotikaresistens och
vilka konsekvenser användandet av antibiotika får. Det gör vi
i gymnasiematerialet genom att
eleverna efter en kort introduktion får utgå från sina egna erfarenheter och diskutera vad de behöver ta reda på utifrån två mål;
Stoppa spridningen av resistenta
bakterier och Ta fram nya antibiotika. Dessa mål finns med som
en röd tråd genom hela undervisningssekvensen. I högstadiematerialet startar vi i elevernas erfarenheter genom att uppmärksamma
skillnaden mellan sjukdomar orsakade av bakterier respektive virus
och när antibiotika behövs. Målet
är att eleverna ska få kunskaper
om biologiska processer men även
uppmärksammas på att det kan
finnas intressekonflikter mellan
olika aktörer, till exempel inom
livsmedelsindustrin.

Handlingskompetens
Förutom att eleverna ska få med
sig kunskaper om antibiotika och
antibiotikaresistens har det varit
centralt för projektet att ta fram
metoder för att utveckla elevernas
handlingskompetens inom detta
område. Handlingskompetens
innebär bland annat att människor
upplever att de har möjligheter att
agera utifrån sina kunskaper och
värderingar och sitt kritiska tänkande. I en undervisningssituation
kan det handla om att eleverna får
med sig olika synsätt när det gäller
bakterier och resistens. Ett exempel kan vara att förstå att många
bakterier gör nytta och att alla inte
orsakar sjukdom. I en annan situation kan det handla om kompetensen att titta på och ta ställning
till informationen från ursprungsmärkningen på produkter innan
man gör ett val.
Vi har strävat efter att inte
bara belysa problematiken med
antibiotikaresistens utifrån det biologiska perspektivet, utan arbetat
med antibiotikafrågan som en håll-

... WHO PEKAR UT JUST
UTBILDNING SOM
AVGÖRANDE FÖR ATT SKAPA
MEDVETENHET OCH KUNSKAP
OM ANTIBIOTIKARESISTENS ..."

barhetsfråga där till exempel sociala, politiska och ekonomiska perspektiv är minst lika viktiga för att
förstå problematikens uppkomst
och olika aktörers handlingar.

Undervisnings
utvecklande forskning
Vi har arbetat med något som
kan kallas undervisningsutvecklande forskning. Det innebär
till att börja med att vi har utgått ifrån forskningsbaserade
principer när vi har planerat
undervisningen, men också den
erfarenhetsbaserade kännedom vi
har om vad som brukar fungera i
klassrummet och vad som brukar
vara svårt för elever att förstå. Vi
började planeringen med en didaktisk modell kallad organiserande syften. Rent konkret innebar
det att vi bestämde vilka övergripande syften varje delmoment i
undervisningssekvensen skulle ha
och fortsatte med att planera för
mer närliggande syften i form av
aktiviteter som skulle ge en bra
progression i undervisningen.
Lektionerna har genomförts
i olika klasser på högstadiet och
gymnasiet och vi har dokumenterat arbetet i dessa med video- och
ljudinspelningar. Därefter har vi
gemensamt analyserat och reflekterat över vad eleverna diskuterade
under lektionerna och hur de olika
syften och mål vi satt upp för lektionerna nåddes. Vi har efterhand
förändrat undervisningsupplägget
för att uppnå de syften vi planerat
för på ett mer fruktbart sätt.
Vi har mött flera utmaningar

under arbetets gång. En utmaning vi diskuterat mycket är hur
vi kan hitta situationer som upplevs som autentiska för eleverna
i och med att antibiotikaresistensen i Sverige inte är lika utbredd
som i många andra länder. Vi vill
introducera problematiken på ett
sätt som får eleverna att känna
situationens allvar utan att de för
den skull känner sig uppgivna
och skrämda över situationen, eller känner skuld över att använda
antibiotika när det behövs.

Presentationer, övningar
och lärarhandledning
Lektionsmaterial finns i form
av powerpointpresentationer,
diskussionsfrågor, övningar och
anvisningar för grupparbete, för
högstadiet respektive gymnasiet.
Lektionsserierna avslutas med
falldiskussioner och att eleverna
formulerar en handlingsplan.
Utöver lektionsmaterialet
finns lärarhandledningar som
beskriver syftet med de olika
moment som ingår och kommentarer i form av observationer
från våra genomförda lektioner.
Det finns även ytterligare stöd
och tips till dig som lärare i form
av exempelvis kommentarer till
powerpointpresentationerna och
frågor som kan ställas till eleverna. Lärarhandledningen avslutas
med en text där de teoretiska och
metodologiska utgångspunkterna
för materialet presenteras.
Vi hoppas att många lärare
finner undervisningsmaterialet användbart, intressant och relevant!
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AKTIVITETER UNDER VÅREN
Här visas ett urval av Bioresurs aktiviteter. Mer information
finns på vår webbplats, under Fortbildning.
26 april: NO-kursdag för åk 1–9 i Umeå
29 april: NO-kursdag för åk 1–9 i Stockholm
2 maj: Om transkriptionell genreglering – med 
Hanna Uvell (Zooma med Bioresurs, för Gy)

Kurs i mikrobiologi för ämneslärare
Hösten 2022 har du som är ämneslärare i biologi möjlighet att fördjupa dina kunskaper i mikrobiologi och laborativt arbete. Kursen Mikrobiologiska laborationer och säkerhet
för ämneslärare (1BL805), 3 hp, ges på distans med två
laborationsdagar i Uppsala. Säkerhetsfrågor utifrån ett
skolperspektiv ingår liksom en examinationsuppgift med
ämnesdidaktiskt fokus. Läs mer på uu.se.

Var är fjärilen?

Världsmiljödagen den 5 juni

Bioresurs har sedan starten förknippats med en symbol i form av
en bastardsvärmare men använder
från med 2022 Uppsala universitets logotyp.
Fjärilen hittar ni istället här i tidningen när vi hänvisar till
material på B
 ioresurs webbplats, som här nedan.

I år är Sverige värd för Världsmiljödagen, som firas den
5 juni. Årets tema är Only One Earth – En enda jord,
och fokuserar på vikten av att leva hållbart i samklang med naturen och på våra möjligheter att ställa
om till en grönare livsstil. Mer information finns på
www.varldsmiljodagen2022.se.

Bioresurs samlade tips 2002–2022

Till dig som får Bi-lagan

På Bioresurs webbplats kan du
hitta många roliga tips på saker
att göra tillsammans med
eleverna. Läs till exempel om
hur man bygger stekelbon
eller gör egna spel om växtfamiljer (Se Resurser och
Organismer).

Från och med detta nummer skickas Bi-lagan endast till
prenumeranter, inte till adresser hämtade från skol
enhetsregistret på Skolverkets webbplats som tidigare.
Vi har även tagit en paus från läsårskalendern och endast
två nummer av tidningen kommer ut per år framöver. Vi
hoppas att du som tidigare prenumererade på kalendern
har glädje också av dessa. Om du önskar avsluta din prenumeration eller uppdatera dina adressuppgifter, skicka
ett mejl till info@bioresurs.uu.se. Vill du teckna en prenumeration? Anmäl dig via formuläret på vår webbplats. Att
prenumerera på Bi-lagan är kostnadsfritt.

Undervisningsmaterialet finns på
www.bioresurs.uu.se,
under Resurser.

Bioresurs nyhetsbrev
Ungefär en gång i månaden skickar Bioresurs ut ett
nyhetsbrev innehållande aktuell information om biologi
och biologiundervisning, våra kurser och webbinarier
samt om när ett nytt nummer av Bi-lagan finns tillgängligt
som pdf på vår webbplats. Anmäl dig via formuläret på
www.bioresurs.uu.se/nyhetsbrevsanmalan.
Facebook: www.facebook.com/bioresurs.uu.se
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