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Förord
Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och 

i övriga världen. Effektiv utbildning om antibiotikaresistens behöver 

ges högsta prioritet eftersom bevarandet av antibiotikans funktionali-

tet är avgörande för ett hållbart samhälle. I den här texten presenteras 

undervisningsmaterial för att undervisa om antibiotika och antibiotika-

resistens på gymnasiet. För att möta den komplexa problematik som 

vår användning av antibiotika medför behöver elever inte bara lära sig 

faktakunskaper, de behöver också utveckla handlingskompetens. Hand-

lingskompetens innefattar bland annat att människor upplever att de har 

möjligheter att agera utifrån kunskaper, kritiskt tänkande och värdering-

ar. Vår ambition har varit att undervisningsmaterialet ska kunna erbjuda 

lärare underlag för välgrundad undervisning och att elever ska uppleva 

undervisningen som engagerande och relevant.

Skollagen föreskriver att undervisning i skolan ska bygga på ve-

tenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det här materialet är 

ett resultat från ett forsknings-och utvecklingsprojekt finansierat av 
Skolforskningsinstitutet. I projektet har biologilärare med mångårig erfa-

renhet av undervisning på högstadiet och gymnasiet i Uppsala kommun 

och didaktikforskare på Uppsala universitet samarbetat för att gemen-

samt använda och utveckla didaktiskt relevanta principer för undervis-

ning. Vi har planerat undervisning med utgångspunkt i erfarenheter och 

didaktisk forskning, genomfört den med elever i olika klasser, analyserat 

utfallet och därefter modifierat undervisningen. Resultatet av detta sam-

spel mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ser du här. 
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Inledning
Bakteriers motståndskraft mot antibiotika är ett växande folkhälso problem 

i både Sverige och övriga världen. Om inte antibiotika fanns skulle ett 

infekterat sår kunna leda till döden, operationer och cancerbehandlingar 

skulle bli mycket mer riskfyllda. Men ju mer antibiotika som används, 

desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Utvecklingen av antibiotika-

resistens har gått fort på grund av vårdslös hantering av antibiotika inom 

flera områden globalt, både inom humanmedicin, inom djurmedicin och 
livsmedelsindustrin. Enligt prognosen i rapporten Framtida konsekvenser 

av ökad antibiotikaresistens kommer antalet upptäckta resistensfall mer 

än fyrfaldigas innan år 2050 (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det är därför 

viktigt att antibiotika används på ett ansvarsfullt sätt. Även om använd-

ningen av antibiotika och förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier 

ligger på en låg nivå i Sverige, så är en ökad resistensutveckling en global 

utmaning för ett hållbart samhälle.

Utbildning ses av globala organisationer som FN och WHO som av-

görande för att skapa ett hållbart samhälle, medvetenhet om antibiotika-

resistens och för människors möjligheter att handla ansvarsfullt. I skolan 

behöver vi arbeta för att elever har en god grund och hållbara vanor gäl-

lande antibiotika och antibiotikaresistens. Många lärare har säkert upp-

levt att det inte alltid är enkelt att arbeta med hållbarhetsfrågor, eftersom 

det finns en risk att frågorna kan upplevas som omöjliga att lösa eller att 
det kan uppstå en känsla av uppgivenhet då det är svårt att finna rimliga 
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lösningar på problemen. Vår ambition med detta material är att du som 

lärare ska känna dig både inspirerad och trygg med att ta dig an komplexa 

hållbarhetsfrågor, i detta fall om antibiotikaresistens. Förhoppningen är att 

eleverna i detta arbete ska bli stärkta och känna hoppfullhet genom att 

få mer kunskap om antibiotikaresistens och förståelse för att det faktiskt 

finns handlingsmöjligheter som kan förändra och förbättra situationen. 
En utmaning i detta arbete är att överbrygga klyftan mellan att ha kun-

skap om ett problem och kunna agera för att ta itu med problemet. I under-

visningsmaterialet finns både fakta om antibiotikaresistens och innehåll som 
syftar till att främja elevernas lärande av handlingskompetens. Begreppet 

handlingskompetens har utvecklats och används i forskning om hälso- och 

hållbarhetsutbildning och består av tre viktiga komponenter: kunskap om 

handlingsmöjligheter, förtroende för eget inflytande och vilja att agera. Dessa 
komponenter är väsentliga för att elever ska ha möjlighet att ta ansvar för sig 

själva och bidra till det gemensamma arbetet som samhällsmedborgare be-

höver göra när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi vill synliggöra för eleverna att 

det inte går att hantera hållbarhetsfrågor som endast ett faktaproblem, utan 

att dessa frågor också handlar om mellanmänskliga intressekonflikter och 
därmed om värderingar och ställningstaganden. Att synliggöra olika aspek-

ter eller perspektiv i en fråga och att kunna argumentera, ta ställning och 

handla är ett viktigt innehåll i den undervisning vi planerat för. 

Om undervisning har som syfte att förändra vanor och beteenden 

gällande hälsa och hållbar utveckling, är det centralt att eleverna möter 

ett innehåll i undervisningen som känslomässigt engagerar dem. Vi har 

i detta undervisningsmaterial strävat efter att hitta ett fokus där elever-

na känner att de kan använda ämneskunskaperna i sin vardag och för att 

kunna bidra till lösningar på samhälleliga problem. Det har också varit 

centralt att undervisningen ska riktas mot dilemman som är autentiska för 

eleverna som gör att de kan känna sig involverade i att lösa ett problem. 

Dessutom är det viktigt att hitta sätt att undervisa som betonar pluralism, 

där innehållet i undervisningen lyfts från flera olika perspektiv, som till ex-

empel ekonomiska, sociala och ekologiska.  I materialet finns verktyg som 
ska hjälpa eleverna att uppmärksamma olika perspektiv och att det kan 

finnas intressekonflikter mellan dessa. På så vis blir fakta, värderingar, nor-
mer, etik och politik olika dimensioner som integreras i undervisningen.

Undervisningsmaterialet har tagits fram i samarbete mellan didak-

tikforskare och lärare på två olika gymnasieskolor med olika elevun-

derlag. I planeringsarbetet har vi utgått ifrån innehållet i läroplanen och 

kursplaner vad det gäller övergripande syften om att ta tillvara elever-

nas erfarenheter och intressen, utveckla kritiskt tänkande, förhålla sig 
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till  olika argument och perspektiv, och diskutera etiska frågor. Vidare 

har vi inventerat våra och andras olika erfarenheter av att undervisa 

om antibiotika resistens, undersökt vad vi vet om vad elever tycker är 

svårt  i ämnet och haft seminarier med forskare i medicin, utbildnings-

vetenskap och hållbar utveckling. Vi har diskuterat innehållet och vilka 

förkunskaper vi tänker att eleverna behöver ha för att ta sig an ämnes-

området. Utifrån det har vi formulerat syften för undervisningen och 

planerat aktiviteter som kan vara fruktbara för att uppnå dessa syften. 

Vi har övervägt sammanhanget som undervisningen placeras inom, pro-

gressionen i undervisningssekvensen och förberett material till eleverna. 

Undervisningen genomfördes i en första omgång i tre olika gymnasie-

klasser som följts med film- och ljudinspelningar. Efter genomförandet 
har vi gemensamt i projektgruppen analyserat hur det fungerade – hur 

uppnåddes syftet för lektionerna, hur förstod eleverna uppgifterna och 

vilka perspektiv använde eleverna för att lösa uppgifter? Vi har också 

analyserat vad som saknades och hur vi kan arbeta vidare för att tillföra 

det. Inför en andra omgång av undervisning har planeringen och genom-

förandet modifierats och testats vidare i tre klasser.

Hur kan materialet användas?
Materialet innehåller delar som belyser frågor som handlar om antibio-

tika och antibiotikaresistens samt aktiviteter som förbereder eleverna 

för att kunna handla i frågor som berör detta ämne. Det innebär att 

materialet förutom att relatera till det centrala innehållet i flera kurser 
dessutom möjliggör att få in övergripande examensmål om till exempel 

demokratifostran, kommunikation och argumentation. I examensmålen 

för det naturvetenskapliga programmet står:

Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling 

ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturve-

tenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlig-

het till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället […] Eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska 

få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. […]. Utbildningen ska 

främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se 

möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.” 

För gymnasiet är materialet i första hand tänkt att användas i kursen 

Biologi 2. I det centrala innehållet i ämnesplanen ingår Mikroorganismer 

och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära 

processer. Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i 
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medicinska frågor. I kursen Bioteknik finns stöd för fördjupning inom det-
ta område, centrala innehållet nämner: Cellers användning inom industri, 

jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller 

och deras betydelse för bioteknikens utveckling. 

För elever som inte går på det naturvetenskapliga programmet ges för 

det mesta en kurs i Naturkunskap. I ämnets syfte står det: 

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning 

i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna 

utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv 

som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.”

Beroende på elevgrupp kan det vara så att dessa elever inte har de för-

kunskaper vi har planerat för. Ett alternativ kan då vara att använda sig 

av högstadiematerialet eller göra en kombination med delar från båda.

Översikt 
Nedan (Tabell 1) finns en översikt över hela materialet som består av sex 
delar med delmoment. Materialet har en inbyggd progression och delarna 

bygger på varandra. En fördel med att använda alla delar är att eleverna 

genom undervisningen kan få syn på bredden av problemet och dess kom-

plexitet.  En lektion består av 1–2 delar beroende på hur långa lektionerna 

är. Det går också att pausa mellan två delmoment.  Eleverna bör ha vissa 

förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi har utgått 

ifrån att de har kunskaper om genetik och evolution från kursen Biologi 

1, samt grundläggande kunskaper om bakterier (att de är encelliga, har 

en cellvägg och att de förökar sig genom delning), bakteriers funktion för 

människors hälsa (normalflora) och skillnader mellan bakterier och virus. 
Den text som återfinns efter tabellen beskriver syfte och bakgrund för 

respektive del, instruktioner för genomförande av undervisningen samt 

en kommentar som innehåller observationer från genomförd undervis-

ning och hur vi resonerat utifrån principerna som presenteras i inled-

ningen. I materialet finns också hänvisningar till powerpointpresentatio-

ner med länkar till ljud-och filmklipp samt uppgiftsblad som kan skrivas 
ut. Detta material finns utlagt som filer på Nationellt resurscentrum för 
biologiundervisnings webbplats: www.bioresurs.uu.se.

Materialet är planerat med powerpointpresentationer som grundstöd. 
I powerpointpresentationerna finns kommentarer i anteckningsfälten med 
mer utförliga beskrivningar av innehållet och tips på frågor att ställa till 

eleverna. Naturligtvis är det möjligt att göra egna ändringar i materialet. 
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Tid ca 

min

Moment Beskrivning Material

DEL 1: VAD ÄR PROBLEMET?

1a 5 Ljudklipp För att väcka intresse får eleverna 

lyssna på ett ljudklipp som handlar 

om en patient som blir allvarligt 

sjuk efter en blindtarmsoperation. 

• Ljudklipp P3 Dystopia, länk 

finns i PPT1

1b 15 Genomgång Genomgången ger en översikt 

över läget i världen gällande 

problematiken med antibiotika-

resistens 

• PPT 1: Läget i världen

DEL 2: ELEVERNAS EGNA FRÅGOR I FOKUS

2 30 Grupp-

diskussion 

Eleverna får formulera frågor i 

grupp utgående från tidigare kun-

skaper och erfarenheter. 

• Utskrift av dokumentet  

Komplexitetsmodellen i A3 (en 

per grupp),  

• Post-it-lappar

 DEL 3: NÄR BEHÖVS ANTIBIOTIKA?

3a 5–10 Sorterings-

övning  

Eleverna får sortera kort med olika 

sjukdomar i en ordning som visar 

vilken effekt antibiotika har och hur 

troligt det är att en läkare skulle 

skriva ut antibiotika för respektive 

sjukdom.

• Utskrift av dokumentet Sor-

teringsövning, isärklippt till kort 

(ett set per 2–3 elever). 

3b 15–20 Genomgång Genomgången ger en översikt 

över vilka sjukdomar antibiotika 

hjälper mot och inte.   

Facit till sorteringsövningen. 

• PPT 2: När behövs antibio-

tika?  

DEL 4: HUR FUNGERAR ANTIBIOTIKA OCH HUR UPPKOMMER RESISTENS?

4 60 Genomgång Genomgången ger en presentation 

av fakta om hur resistens uppkom-

mer och sprids. Antibiotikas olika 

verkningsmekanismer och konse-

kvenser av en antibiotikabehandling 

för patienten tas upp.

• PPT 3: Hur fungerar antibio-

tika och antibiotikaresistens?

Film, länk finns i PPT 3

Tabell 1: Översikt över samtliga moment



Rädda antibiotikan med kunskap och handling (2022), utbildningsmaterialet kan nedladdas från www.bioresurs.uu.se

9

Tid ca 

min

Moment Beskrivning Material

 DEL 5: GRUPPARBETE FÖR ATT FÖRDJUPA OCH BREDDA PERSPEKTIVEN

5a 60

30

Inläsningstid 

för elever

Grupparbete

Eleverna får läsa in sig och gruppvis 

besvara frågor inom ett område. 

• Elevernas frågor formulerade 

i del 2 sorterade efter områden  

• Dokumentet Läsanvisningar 

fördjupningsarbete, digitalt till-

gängligt (innehåller länkar)

5b 30 Tvärgrupps-

presentationer 

Eleverna ges möjlighet till bredda-

de perspektiv genom tvärgrupps-

redovisningar av grupparbetet

DEL 6: OMSÄTTA KUNSKAP I HANDLINGSKOMPETENS

6a 30–40 Grupp-

diskussion

 

Gruppvis diskussion av två fall. • Utskrifter av dokumenten 

Fall Vera och Fall Halloumi

6b 10–20 Genomgång Genomgången innehåller en 

summering och sammanfattning av 

det viktigaste inom området med 

möjlighet att förtydliga innehåll från 

tidigare delar. Genomgången kan 

också genomföras före grupp-

diskussionen (6a).

• PPT 4: Summering – Vad 

behöver vi veta för att hindra 

spridningen av resistenta 

bakterier och ta fram ny 

antibiotika? 

6c 15 Grupp-

diskussion 

Eleverna får gruppvis skriva en 

handlingsplan. 

Avslutning med inspelad panel-

diskussion.

• Filmklipp – länk finns i texten 

nedan

Lärar handledning, presentationer och elev

uppgifter kan laddas ner från Nationellt 

resurs centrum för biologi undervisnings 

 webbplats: www.bioresurs.uu.se.
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Del 1: Vad är problemet?

Syfte del 1

Det övergripande syftet med del 1 är att visa på problematiken kring 

antibiotikaresistens. Med undervisningen i detta moment får eleverna 

en första inblick i problemområdet med resistenta bakterier, både lokalt 

och globalt och målet är att väcka elevernas engagemang och stimulera 

till egna frågor. 

Genomförande moment 1a:  
Introduktion – ett tänkbart scenario

Undervisningsområdet introduceras med ett scenario lånat från radio-

programmet P3 Dystopia Den postantibiotiska eran som handlar om hur 

den enskilde individen kan drabbas om det inte finns tillgång till fung-

erande mediciner. Eleverna får lyssna från början till 2.38 minuter in i 

programmet. Ljudklippet finns som en länk i PPT 1. Därefter ställs en 
öppen fråga till klassen: Varför blir patienten inte frisk? Låt eleverna ha en 

kort diskussion i bikupa och ventilera sedan svaren i helklass. 

Kommentarer och undervisningsobservationer

Tanken är att scenariot ska väcka nyfikenhet och intresse hos elever-
na. Eleverna brukar ganska snabbt komma fram till att antibiotikan 

inte fungerar, eller att det har uppstått antibiotikaresistens som svar på 

frågan. I det här läget förklaras eller fördjupas inte vidare varför detta 

sker. Situationen som målas upp i ljudklippet är verklighetsanknutet, 

igenkännbart och kanske lite skrämmande. Innehållet är förhoppnings-

vis känslomässigt engagerande för elever och genom denna introduk-

tion försöker vi hitta ett fokus för undervisningen där det blir tydligt att 

ämnes kunskaperna rörande antibiotikaresistens är relevanta i det vardag-

liga livet och för samhälleliga problem.  

Genomförande moment 1b: Läget i världen

I den första powerpointpresentationen ges en beskrivning av ”Läget i 
världen” gällande resistensproblematiken. Presentationen inleds med 
några tidningsrubriker där problemet beskrivs inom humanmedicin och 
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djurhållning både globalt och lokalt. Dessa tidningsrubriker kan bytas till 

nya mer dagsaktuella artiklar. Vidare illustreras den ökade frekvensen av 

resistenta bakterier i världen samt bristen på utveckling av nya antibio-

tika med hjälp av kartor och statistik. Sist i PPT 1 visas filmen Hotet mot 

antibiotikan som ger eleverna en insikt i bredden av problemet. Filmen 

finns i två olika versioner, en med text och berättarröst och en med text 
och musik. Utförlig beskrivning av innehållet i genomgången finns som 
kommentarer i anteckningsfältet i powerpointfilen. 

Kommentarer och undervisningsobservationer

Tanken i inledningen är att ganska snabbt gå igenom PPT 1 utan att för-
klara bakgrund och orsak till de lägesbilder som tas upp eller att svara på 

frågor som eleverna kan ha i detta läge. Därigenom vill vi väcka elevernas 

engagemang och intresse för att veta mer och få förklaringar. Senare i 

undervisningssekvensen kommer eleverna att få ställa frågor, få svar och 

själva fördjupa sig i de frågor som kan väckas i detta moment. När vi har 

visat filmen har vi använt versionen med bara text och musik eftersom 
vi tycker det förstärker budskapet i filmen.

Del 2: Elevernas egna frågor i fokus

Syfte del 2 

För att eleverna ska få kunskap och förståelse om resistensproblematiken 

och på längre sikt se möjligheten att påverka är syftet med denna del 

att de själva ska fundera och formulera frågor. När eleverna själva ställer 

frågor utgår diskussionen från deras tidigare kunskaper och erfarenheter 

och på så sätt kan elevernas engagemang öka. Med hjälp av det under-

visningsverktyg som introduceras nedan uppmanas eleverna att ställa 

frågor som berör flera perspektiv i problematiken.

Genomförande moment 2: Ställa frågor

Som stöd för att hitta frågor som berör olika perspektiv får eleverna använ-

da en bild (Komplexitetsmodellen, se figur 1). Modellen visar sju perspektiv 
som synliggör vad och vilka som kan påverka frågor om antibiotikaresistens. 

Funktionen som komplexitetsmodellen är tänkt att ha är att belysa att det 

är nödvändigt att arbeta med flera olika perspektiv i dessa komplexa frågor. 
Eleverna ges sedan möjlighet att söka svar på sina frågor i moment 5.

Förbered genom att skriva ut uppgiftsblad 1: Komplexitetsmodellen (i 

A3-format) och plocka fram post-it-lappar (4x5 cm). Dela in elever-

na i grupper om cirka fyra personer. Presentera komplexitetsmodellen. 
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Uppmana eleverna att formulera relevanta frågor om antibiotika och 

antibiotikaresistens som man behöver veta svaren på för att kunna nå 

målen som finns i mitten på ovalen: 

• Hindra spridningen av resistenta bakterier 

• Ta fram ny antibiotika

Frågorna skrivs på post-it-lapparna och placeras ut på komplexitets-

modellen. Tala om för eleverna att det är oviktigt exakt på vilket per-

spektiv i modellen som lapparna placeras. Frågor kan också hamna mitt 

emellan perspektiven och lapparna kan flyttas runt. Perspektiven ska 
vara en hjälp för att bredda omfånget av frågorna. Uppmana eleverna att 

försöka formulera frågor så att de täcker in alla perspektiv. Tala om att 

frågorna kommer att besvaras dels i genomgångar, dels genom ett grupp-

arbete. Spara bladen med elevernas komplexitetsmodeller och ta vara på 

frågorna som ska sorteras inför kommande moment. 

Figur 1: Komplexitetsmodellen

Kommentarer och undervisningsobservationer

Att låta eleverna själva formulera frågor ger förutsättningar för att under-

visningen kommer att utgå från deras tidigare erfarenheter. Eleverna ges 
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på så sätt ägande över innehållet genom att det utgår från deras egna kun-

skaper och hjälper dem att förstå hur syftet med undervisningen hänger 

ihop med det de redan kan och känner till. Genom att de får diskutera 

med varandra ges alla elever möjlighet att vara delaktiga och de inbjuds 

till att bemöta hur frågan är relevant för dem i deras vardag. Eleverna 

kan behöva fundera över alla dessa perspektiv för att skapa en helhets-

bild, se sammanhang och göra svaren på olika frågor mer begripliga och 

meningsfulla. Det går ofta inte att hantera frågor om antibiotikaresistens 

endast som ett faktaproblem, frågorna handlar också om mellanmänskliga 

intresse konflikter och därmed om värden och värderingar. 
När vi har genomfört den här övningen har vi märkt att grupper med 

mindre förkunskaper ställer mer översiktliga frågor. Eleverna vet ofta en 

mängd saker på en generell nivå, men har inte tillräckligt med förkunska-

per för att förklara samband eller föra resonemang. Genom att ställa frågor 

inventeras elevernas förkunskaper och modellen med de olika perspekti-

ven fyller funktionen att leda elevernas diskussioner i olika riktningar. Det 

är dock inte säkert att eleverna formulerar alla de frågor som vi tycker 

behövs för att täcka in området. Då kan man som lärare senare behöva 

komplettera med vissa frågor (se vidare i del 5). 

Del 3: När behövs antibiotika?

Syfte del 3

I den här delen är syftet att eleverna ska få kunskap om när antibiotika 

bör och inte bör användas. Eleverna får aktualisera sina egna erfarenhet-

er av olika sjukdomar, träna på att skilja mellan sjukdomar som orsakas 

av virus eller bakterier och få förståelse för när antibiotika är nödvändigt. 

Genomförande moment 3a: Sorteringsövning

Del 3 inleds med en sorteringssövning där eleverna får arbeta parvis. För-

se eleverna med en uppsättning kort från dokument 2, Sorteringsövning 

med nio olika infektionssjukdomar. Uppgiften är att sortera korten i en 

ordning som visar vilken effekt antibiotika har, från stor effekt till ingen 

effekt, eller hur troligt det är att en läkare skulle skriva ut antibiotika för 

respektive sjukdom. Korten kan skrivas ut antingen med bara namn på 

sjukdomar eller med en baksida som har en beskrivning av sjukdomarna 

som kan hjälpa eleverna att värdera hur allvarlig en sjukdom är. Informa-

tion om sjukdomarna är hämtad från 1177.se.

Eleverna ska låta sina lappar ligga kvar i den ordning de har kommit 

fram till. Vänta med att gå igenom rätta svar. Under genomgången av 
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Diagnos Effekt av antibiotika

Njurbäckeninflammation

Lunginflammation

Hjärnhinneinflammation

Sepsis (Blodförgiftning)

Räddar liv

Borrelia 

Klamydia

Gonorré

Ska användas

Öroninflammation 0-1 år

Vissa sårinfektioner

Kan minska risk för följdsjukdom

Halsfluss med streptokocker 

Blåskatarr (urinvägsinfektion)

Kan lindra symtom

Lindrig halsfluss med streptokocker 

Öroninflammation 1-12 år 

Bihåleinflammation

Tveksam effekt

Lindrig halsfluss

Förkylning

Luftrörskatarr

Vanlig hosta

Ingen effekt

PPT 2 kommer eleverna få kunskaper som hjälper dem att förstå i vil-
ken ordning korten ska sorteras. Det finns också ett tillfälle i PPT 2 då 
eleverna får möjlighet att justera ordningen på sina kort baserat på den 

kunskap de har tillägnat sig under genomgången. I slutet av PPT 2 finns 
ett facit som är baserat på riktlinjer för antibiotikaanvändning som har 

tagits fram för sjukvården. Dessa bygger på att man värderat:

• Hur allvarlig sjukdomen är

• Nyttan av antibiotika

• Det lidande patienten utsätts för

Informationen till övningen är hämtad från Strama Västra Götaland: 

www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/strama/
informationsmaterial. Nedan presenteras en tabell (Tabell 2) med ytterli-

gare några diagnoser i svart text som inte är med i elevernas material. 

Tabell 2: Några vanliga diagnoser och vilken effekt antibiotika förväntas ha mot dessa 

diagnoser.
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Genomförande moment 3b: När behövs antibiotika?

PPT 2 innehåller en grundläggande genomgång av vad antibiotika är, 
vid vilka infektioner antibiotika är verksamt och när antibiotika bör res-

pektive inte bör användas. För att poängtera att elevernas egna frågor 

är viktiga och följs upp kan du som lärare gärna lägga in några exempel 

på elevernas frågor från moment 2b.  I PPT 2 finns några exempel på 
autentiska elevfrågor som kan bytas ut till klassens egna frågor. Rätt svar 
till sorteringsövningen (moment 3a) finns också inlagd i powerpointen.  

Kommentarer och undervisningsobservationer

För att hjälpa eleverna att uppnå syftet med sorteringsövningen är det 

viktigt att man följer upp med förklaringar till vad som orsakar de oli-

ka sjukdomarna och motiveringar till varför man använder antibiotika. 

Vi har sett att eleverna är bekanta med flera av sjukdomarna men att 
de däremot har svårt att bedöma hur allvarlig en sjukdom är eller vad 

den beror på. Speciellt gäller detta sepsis (blodförgiftning). Vi har också 

uppmärksammat att elever ofta inte vet skillnaden mellan infektion och 

inflammation. Detta kan vara bra att ta upp i samband med övningen.
Hur man värderar behovet av antibiotika kan vara komplicerat att 

ta ställning till. Elever kan till exempel ha med sig erfarenheter av att 

själva, eller att någon i deras närhet blivit behandlade med antibiotika 

för exempelvis akne, som kan tyckas vara långt ifrån livshotande. Här är 

det viktigt att poängtera att patientens lidande och livskvalitet är viktiga 

aspekter som vägs in i en läkares bedömning. 

De angivna åldersintervallerna för öroninflammation brukar ge upp-

hov till diskussioner. Enligt riktlinjerna ges antibiotika till 0–1-åringar 

men inte till barn mellan 1 och 12 år. Det beror på att 0–1-åringar har ett 

outvecklat immunförsvar samtidigt som det finns studier som visar att 
antibiotika inte hjälper mellan åldrarna 1 och 12 år. Får man som vuxen 

eller äldre barn värk i öronen ska man söka vård, eftersom värken då kan 

orsakas av en underliggande sjukdom eller mer aggressiva bakterier som 

kan behöva behandlas med antibiotika.  

Del 4: Hur fungerar antibiotika och hur 
 uppkommer resistens?

Syfte del 4

Syftet i del 4 är att eleverna ska få kunskap om och förståelse för hur 

antibiotika fungerar och hur resistens uppkommer och sprids. 
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Genomförande moment 4 

Del 4 genomförs till största del som en genomgång (PPT 3) med några 
interaktiva övningar inlagda. PPT 3 tar upp hur antibiotika fungerar, hur 
bakteriers resistensmekanismer uppkommer, fungerar och sprids samt 

hur en antibiotikabehandling påverkar individen. För att poängtera att 

elevernas egna frågor är viktiga och följs upp kan du som lärare gärna 

lägga in några av dessa frågor från del 2 som besvaras under genomgång-

en.  I PPT 3 finns exempel på autentiska elevfrågor som kan bytas ut till 
klassens egna frågor. 

I PPT 3 ingår en film från Harvard Medical School där man ser bakte-

rier utveckla resistens under ett försök som pågick i elva dagar. I försöket 

visas bakteriers tillväxt på en stor agarplatta där koncentrationen anti-

biotika ökar med faktor 10 in mot mitten på plattan (från 0 på kanterna 

till 1 000 i mitten).  Filmen illustrerar hur resistens utvecklas och efter 

filmen ges eleverna möjlighet att diskutera resistensproblematiken uti-
från den evolutionära processen. 

Förslagsvis visas filmen utan ljud och text (filmen är på engelska). Som 
lärare behöver du då förklara försökets uppställning innan filmen, men 
förklara inte de biologiska processer som sker, eftersom eleverna själva di-

rekt efter filmen ska få fundera över och diskutera frågor om försöket med 
varandra. Börja med att låta alla elever fundera på egen hand över frågorna 

och skriva ned sina svar. Låt dem sedan diskutera två och två innan deras 

svar fångas upp i en gemensam genomgång där du som lärare kan koppla 

det som sker i filmen till mutationer och selektion. Svarsförslag till frågor-
na finns i anteckningsfältet i powerpointen. Visa gärna filmen en gång till 
med ljud och text efter den gemensamma genomgången.

Kommentarer och undervisningsobservationer

Det här är en lång genomgång med mycket information. Det är bra att den 

får ta lite tid eftersom innehållet kan upplevas som komplicerat. Särskilt 

resistensmekanismerna kan vara svåra att förstå och här kan du som lärare 

såklart själv avgöra hur mycket du går in på dessa, beroende på elevgrupp 

och tid. Samtidigt har vi märkt att när vi kommit så här långt i arbetet så 

är eleverna verkligen intresserade av att få veta hur resistens uppkommer 

och fungerar. För att illustrera hur antibiotika kan verka mot bakterier har 

vi valt att bara ta upp ett exempel av antibiotika, penicillin, men givetvis 

är det möjligt att gå in mer specifikt på mekanismerna hos olika sorters 
antibiotika. Genomgången bryts av med korta, elevaktiva diskussioner 

med jämna mellanrum, till exempel vid filmen om evolution och vid bil-
der om normalflora, men det kan också vara idé att ta korta pauser.
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I samband med filmen är det bra att tydligt koppla tillbaka till evolution 
och naturligt urval, som vi i planeringen har utgått ifrån att eleverna har 

som förkunskaper. I vissa grupper har de tyckt att frågorna till filmen är 
svåra att besvara, men de allra flesta grupper vi har undervisat kommer 
ganska rätt i sina diskussioner. 

Del 5: Grupparbete för att fördjupa och 
bredda perspektiven

Syfte del 5

Syftet med del 5 är att eleverna ska få möjlighet att både fördjupa sina 

kunskaper kring resistensproblematiken genom att söka svar på de frågor 

som togs fram under del 2 och bredda sina perspektiv genom att redovi-

sa svaren för varandra i tvärgrupper. 

Genomförande moment 5a: Fördjupningsarbete med 
elevernas egna frågor

I momentet utförs ett grupparbete där eleverna får fördjupa sig inom oli-

ka områden baserade på deras frågor från moment 2. Frågorna eleverna 

har ställt i komplexitetsmodellen sorteras in i fyra olika delområden (se 

tabell 3) och eleverna delas upp i grupper där varje grupp har ansvar för 

ett område. Eleverna ska läsa in sig på respektive område för att kunna 

besvara de frågor de tilldelas i sin grupp. Den huvudsakliga ambitionen är 

att eleverna ska besvara de frågor klassen har ställt. Det har en funktion för 

att eleverna ska känna att de äger innehållet och att det utgår ifrån deras 

erfarenheter och intressen. Dock kan de frågor som eleverna har ställt be-

höva omformuleras för att förtydliga frågan och göra det möjligt att hitta 

ett svar. Dessutom kan frågor behöva läggas till för att säkerställa att cen-

trala områden täcks in. Därför finns det nedan förslag på hur frågor inom 
respektive område kan formuleras samt förslag på frågor som kan läggas 

till för att säkerställa att relevant fakta tas upp inom varje delområde.

Elevernas uppgift är att förbereda en kort inledande presentation av 

området och därefter redogöra för svaren på de frågor de har undersökt. 

För att uppmuntra en elevdiskussion finns även exempel på en diskus-
sionsfråga för respektive område som kan läggas till och diskuteras i slu-

tet av varje redovisning.

Alla fyra grupper ges anvisningen att läsa de inledande sidorna i den 

digitala tidningen Resistens – Antibiotikans öde i våra händer.  Genom att 

läsa de första sidorna får alla elever en gemensam grund och därefter ges 
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läsanvisningar beroende på vilket delområde som ska förberedas. Förslag 

på läsanvisningar för inläsning till de fyra delområdena finns i dokumentet 
Läsanvisningar fördjupningsarbete. Dokumentet ligger utlagt i wordformat 
för att det ska vara möjligt för dig som lärare att lägga till eller dra ifrån i läs-

anvisningarna och uppdatera länkar som eventuellt har brutits.

Förslagsvis kan man uppmana alla grupper att i förväg lämna in ett 

stolpmanus som de skrivit i ett delat dokument för att kunna säkerställa 

att väsentligt innehåll kommer upp i redovisningarna.

1�    DJURHÅLLNING OCH SPRIDNING FRÅN LIVSMEDEL

• Till vilka djur i livsmedelsindustrin används antibiotika?

• Varför används antibiotika till djur i livsmedelsindustrin?

• Hur kan man minska användningen av antibiotika till djur i livsmedelsindustrin?

• Hur ser användningen ut i olika delar av världen? Vad kan det finnas för orsaker till att det ser olika ut?

• Hur kan antibiotikaresistenta bakterier spridas från djuren och/eller maten?

• Vad kan du göra för att minska risken av spridning av antibiotikaresistenta bakterier via maten?

• Vilka val kan du som konsument göra för att minska spridningen av antibiotikaresistens? 

Diskussionsfråga: 

• Vilka etiska problem kan det finnas med antibiotikaanvändning i livsmedelsindustrin?

2�    PRODUKTION AV ANTIBIOTIKA/UTVECKLING AV NY ANTIBIOTIKA

• Hur går det till att ta fram ny antibiotika?

• Varför har det inte kommit så många nya sorters antibiotika på senare år?

• Hur kan man få företag att investera i att ta fram ny antibiotika?

• Vilka insatser görs för att ta fram nya sorters antibiotika?

• Hur kan tillverkning av antibiotika påverka spridningen av antibiotikaresistens?

Diskussionsfråga: 

• Vem ska ansvara för och stå för kostnaderna för att ta fram ny antibiotika?

Tabell 3: Förslag på sammanställning av elevfrågor
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3�    ANTIBIOTIKAANVÄNDNING SOM ETT GLOBALT PROBLEM

• Hur används och säljs antibiotika till människor i andra länder?

• Hur kan det komma sig att det ser så olika ut?

• Hur påverkas vi av andra länders antibiotikaanvändning? 

• Har alla länder tillgång till antibiotika i den utsträckning som behövs? 

• Vad innebär begreppen excess/access?

• Hur arbetar globala organisationer kring resistensproblematiken?

• Vilka risker finns med att vi människor reser mellan olika delar av världen när det gäller spridning 

av resistenta bakterier?

Diskussionsfråga: 

• Bör ett land som utvecklat ny antibiotika prioritera sina egna invånare eller dela med sig till andra 

länder?

4�    HUMANMEDICIN

• Hur påverkas normalfloran vid en antibiotikabehandling?

• Vad är det för skillnad mellan bredspektrum och smalspektrum?

• Varför är det viktigt att vi har tillgång till snabba och säkra diagnostiska metoder för att avgöra 

bakteriestam och eventuell resistens?

• Inom vården är det en stor risk för spridning av resistenta bakterier, vad beror det på och hur 

kan spridningen minska?

• Vilka dilemman kan en läkare ställas inför när en patient har fått en infektion? 

Diskussionsfråga: 

• Vi måste begränsa användningen av antibiotika - vilka patienter ska prioriteras och vilka ska be-

stämma vem som ska få antibiotika?
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Kommentarer och undervisningsobservationer

Frågorna ovan är sammanställda i lämpliga områden utifrån frågorna 

som eleverna i våra undervisningsgrupper formulerat när de gjort upp-

giften i moment 2. Vi vill poängtera att vi tycker att det är viktigt att det 

är elevernas egna frågor som används. I sammanställningen ovan har vi 

gjort en analys av de frågor vi fått in och valt ut frågor på ett sådant sätt 

så att frågorna ska kunna belysa olika dimensioner av handlingsoriente-

rad kunskap. 

Det innebär att frågorna har potential att adressera kunskaper om 

problemets natur och dess effekter, kunskaper om varför problemet 

finns och dess grundläggande orsaker, kunskaper om strategier för för-
ändring och kunskaper om olika alternativ och visioner för framtiden. 

Vissa frågor som eleverna ställer är av mer etisk karaktär och därför bätt-

re att diskutera tillsammans snarare än att det finns ett rätt svar att för-
klara. Diskussionsfrågan som finns sist i varje frågepaket är en fråga som 
är bra att diskutera ur flera perspektiv och lämplig för en diskussion i 
hela tvärgruppen.  

Genomförande moment 5b: Breddning genom tvär-
gruppsredovisning

I moment 5b sker en redovisning av fördjupningsarbetet från moment 5a. 

Dela in eleverna i tvärgrupper med 1-2 elever från varje delområde i varje 

tvärgrupp och låt dem redovisa för varandra vad de kommit fram till. 

Kommentarer och undervisningsobservationer

Genom tvärgruppsredovisningen ges alla elever ett ansvar att bidra till 
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helheten. Första gången vi genomförde den här uppgiften upplevde vi att 

redovisningarna kunde bli mycket av “fråga-svar” och som sådana ganska 
enformiga att lyssna på. Inför andra omgången av undervisningen uppma-

nade vi eleverna att starta med en kort inledning för att sätta frågorna i ett 

sammanhang. Dessutom har vi lagt till en diskussionsfråga med tanken att 

det ska uppmuntra till fördjupad diskussion i grupperna. Det resulterade 

i att vi upplevde att kvaliteten på redovisningarna lyfte i flertalet grupper.  

Del 6:  Omsätta kunskap i handlingskompetens

Syfte del 6

I den här delen ges eleverna möjlighet att omsätta och tillämpa sina 

kunskaper från arbetsområdet. Tanken är att de ska få syn på och värdera 

olika aktörers intressen, diskutera eventuella intressekonflikter och träna 
på att fatta medvetna och välgrundade beslut i livet.

Genomförande moment 6a: Diskutera fall

Momentet innehåller en gruppdiskussion om två fall från två olika situatio-

ner som elever skulle kunna möta i vardagen. Det första fallet är kopplat till 

humanmedicin och det andra till livsmedelstillverkning och djurhållning.

Inled gärna momentet med att påminna eleverna om perspektiven 

i komplexitetsmodellen eleverna använde för att ställa frågor i del 2. 

Eleverna får sedan diskutera fallen i mindre grupper med efterföljande 

diskussion i helklass. Det kan vara bra om det finns minst en elev från 
varje delområde från fördjupningsarbetet representerade i gruppdiskus-

sionerna, till exempel kan tvärgrupperna från redovisningarna användas 

igen. Utse en sekreterare som har ansvar att skriva ner viktiga punkter från 

diskussionen. Efter varje fall lyfter man gruppernas diskussioner i helklass. 

Det är självklart svårt att förutsäga helt och hållet vart diskussionen tar 

vägen i olika klassrum. Nedan beskriver vi vad som kommit upp i de klass-

rum vi genomfört undervisningen och vad vi tycker är relevant att ta upp.

Genomförande moment 6b: Summering

Genomgången är ett tillfälle att sammanfatta tidigare lektioner, lyfta de-

lar som eleverna har upplevt som svåra och även fördjupa vissa delar av 

innehållet i elevernas tvärgruppsredovisningar (del 5). 

Detta moment kan göras innan eller efter diskussion av fallen (mo-

ment 6a). Förslag på underlag för genomgång finns i PPT 4, men inne-

hållet kan anpassas efter klassens behov. Utgå ifrån vad eleverna haft 

svårt med och missförstånd som framkommit under redovisningarna el-

ler i elevernas inlämnade stolpmanus.
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FALL VERA
I fallet funderar Vera på att köpa antibiotika utan recept på internet. Man kan 

som inledning eller avslutning visa exempel på en sådan sida – sök på ”anti-

biotika utan recept” så kommer flera exempel upp. Poängtera att dessa sidor 

säljer antibiotika olagligt och att det är viktigt att eleverna är medvetna om 

detta samt att det kan vara farligt att köpa läkemedel från dessa sidor.

1� Varför tror du att läkaren bedömer att Vera inte behöver ta 

antibiotika? 

Vera får inte antibiotika för att hon troligtvis har en virusinfektion och antibio-

tika är inte verksamt på virus. Hon kan också ha en mildare bakterieinfektion 

och en sådan läker vanligtvis ut av sig själv och behöver inte behandlas med 

antibiotika. Här kan man koppla tillbaka till jämförelsen av nyttan med antibioti-

ka för olika sjukdomar som gjordes i PPT 2 och till sorteringsövningen. 

2� Om Vera genomför beställningen av antibiotika från internet

sidan (som olagligt säljer antibiotika utan recept), hur skulle Veras 

hälsa kunna påverkas? 

Antibiotikan som Vera funderar på att beställa fungerar mot många olika 

bakterier, med andra ord verkar det vara ett bredspektrumantibiotikum. Detta 

påverkar Vera mer negativt än smalspektrum. Vid användning av bredspektrum 

påverkas flera olika typer av bakterier i normalfloran av antibiotikan, jämfört 

med smalspektrum som påverkar en viss typ av bakterier. Att normalfloran 

rubbas kan till exempel ge magproblem och problem med svampinfektioner. 

När fler bakterier påverkas leder det till en ökad risk för selektion av resistenta 

bakterier. Dessa kan sedan antingen sprida sin resistens via horisontell genö-

verföring till patogena bakterier eller råka komma på fel ställe i kroppen och 

då orsaka sjukdom som blir svårbehandlad. Ett exempel på detta är E. coli från 

tarmen som kan orsaka urinvägsinfektion. Utöver detta finns det andra risker 

vid självdiagnosticering och självmedicinering som att antibiotika används helt i 

onödan, att förpackningen inte innehåller det den saluförs som och att smitt-

spårning uteblir vid sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen (till exempel 

klamydia och gonorré).

3� Vilka dilemman tror du läkaren ställs inför i mötet med en 

 patient som Vera? 

Ett dilemma skulle kunna vara att läkaren både vill hjälpa och minimera lidan-

det för sin patient samtidigt som antibiotikaförskrivning ska undvikas. Läkaren 

behöver följa de riktlinjer som finns om antibiotikaförskrivning och i Sverige 

arbetar man för att minska antibiotikaanvändandet. 
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4� Hur kan användandet av antibiotika idag påverka framtidens 

patienter som är i behov av antibiotika? 

All användning av antibiotika ökar risken för resistenta bakterier. Infektioner som 

idag kan behandlas och botas med antibiotika kan i framtiden komma att leda 

till allvarlig sjukdom eller till och med dödsfall om vi inte har verksam antibiotika 

att tillgå. Förebyggande behandling vid exempelvis operationer kan inte genom-

föras och vissa operationer kan bli för riskfyllda för att kunna genomföras utan 

antibiotika.  Andra områden som kan påverkas är till exempel cancervården där 

infektioner som följd av nedsatt immunförsvar kan vara ett stort problem samt 

vård av för tidigt födda barn som har ett outvecklat immunsystem. Det är förstås 

viktigt att poängtera att antibiotika inte ska användas i onödan, men det är också 

viktigt att man inte ska driva frågan så långt att man känner skam över att använ-

da antibiotika. Om man har en infektion så ska den behandlas, men då ska beslut 

om detta tas av en läkare.
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FALL HALLOUMI
1� Varför tror ni att länder som Cypern, Italien och Spanien använder så mycket 

antibiotika i lantbruket, till skillnad från till exempel Sverige? 

Det finns inget givet svar på frågan om varför länder som Cypern, Italien och Spanien använder så 

mycket antibiotika i lantbruket, men man kan resonera om en rad olika anledningar. Jordbruksver-

ket menar att Sverige har en tradition av att arbeta förebyggande för att hålla djur friska, har tidigt 

haft en medvetenhet om resistensproblematiken och har arbetat aktivt för att stävja denna. Kanske 

en förklaring kan vara att det inte finns samma medvetenhet i länderna i södra Europa. Antibiotika 

kan ges till samtliga djur i en grupp för att stimulera tillväxt eller för att förebygga sjukdomar. 

Att använda antibiotika i rent tillväxtökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. Regler-

na inom EU skärptes i och med en EU-förordning 2022, som tydliggör att man inte får kompensera 

för bristande djurhållning med antibiotika eller använda antibiotika i förebyggande syfte i djurfoder. Det 

förekommer dock utanför EU. Lantbrukare kan kompensera för bristande djurhållning genom att ge 

antibiotika istället för att bygga utrymmen där djuren trivs och håller sig friska. Det kan även förekom-

ma att hela grupper av djur behandlas mot infektioner samtidigt, trots att bara en individ är sjuk. 

Just i fallet med Cypern har den snabba ökningen av efterfrågan på halloumi lett till att lantbruket 

inte riktigt fått tid på sig att anpassa produktionen. Då kan man tänka sig att antibiotikaanvändning 

är en snabb lösning. Dock är det osäkert om det, som det också står i fallet, är till de djur som pro-

ducerar mjölk som mest antibiotika ges. Vi får se vad som händer med antibiotikaanvändningen på 

Cypern för enligt EU-förordningen från 2022 måste också medlemsstaterna årligen redovisa siffror 

för försäljning och användning av antibiotika till djur.

2. Vad kan det finnas för problem med att använda antibiotika till djur inom lantbruket?

Problem kopplade till att använda antibiotika i lantbruket handlar om att all användning av antibioti-

ka driver utvecklingen av antibiotikaresistens. En förutsättning för en hållbar djurhållning är att sjuka 

djur kan behandlas effektivt mot bakteriella infektioner även i framtiden och då behöver vi ha verk-

sam antibiotika tillgängligt. Antibiotikaresistenta bakterier kan också överföras mellan människor och 

djur, vilket innebär att överanvändning av antibiotika kan påverka både människor och djur. Precis 

som hos människor så kan djurens normalflora påverkas.

35� Nedan listas ett urval av aktörer, vilka intressen de kan tänkas ha och  vilka 

intressekonflikter som kan finnas på olika nivåer i frågan. Ansvarsfrågan och 

 konsekvenser av handlingarna berörs� 

Intresseorganisationer på global nivå finns det exempel på av olika slag som arbetar för att skapa 

medvetenhet och opinion i frågan, såsom WHO, ReAct och WWF. Intresseorganisationer finns även 

på nationell och lokal nivå. En organisation som har engagerat sig mycket i antibiotikafrågan är Axfoun-

dation som arbetar för hållbarhet som ofta är kopplat till företagande för att driva förändring. 

EU har möjlighet att instifta regler och rekommendationer för användningen av antibiotika i med-

lemsländer inom EU. 
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På nationell nivå i Sverige finns myndigheter som arbetar med att bevaka frågan, till exempel Jord-

bruksverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt. Det finns regleringar för 

användning av antibiotika i lantbruket, till exempel förbud mot att använda antibiotika i förebyggan-

de syfte och regler för hur tätt djur får stå. 

Dagligvaruhandel/organisationer (även globalt) drivs förstås av att gå med vinst. Men livsmedels-

kedjor och affärer kan agera ”ansvarsfullt” och ställa krav på producenter och hjälpa sina kunder att 

göra informerade val. 

På nationell nivå i Cypern spelar export av halloumi en viktig nationalekonomisk roll. Cypern som 

nation kan agera genom att instifta nationella lagar och regler för användning av antibiotika och 

göra det mer gynnsamt att inte använda antibiotika. I halloumidiskussionen 2019 menade man från 

nationellt håll i Cypern att utspelet var ett sätt för konkurrenter från andra länder att ta marknads-

andelar för sina produkter. 

Lantbrukare på Cypern drivs rimligtvis av att sälja så mycket ost som möjligt. En generell bojkott av 

produkter från Cypern skulle drabba även de producenter som inte använder så mycket antibiotika, 

vilket troligtvis är fallet med de djurslag som producerar mjölken som används för tillverkningen av 

halloumi. Lantbrukarna kan agera genom att arbeta för att hålla djuren så friska som möjligt genom 

god hygien, god miljö, bra skötsel, bra utfodring och se till att hålla isär friska och sjuka djur.

Personer i Sverige kan välja att köpa halloumi för att det är gott, eller för att man anser att man 

gör ett klimatsmart val. Man vill säkert bidra till en bra djurhållning, men vill ofta också ha ett ”billigt” 

matalternativ. Som konsument kan man agera genom att ställa krav på produkter man köper och 

visa vad som efterfrågas. Individer kan således låta bli att köpa halloumi, välja eko-alternativ, eller 

liknande ost från land med lägre antibiotikaanvändning. Individer kan exempelvis använda sig av 

konsumentguider som WWF:s ”Matguiden” för att få vägledning när de ska göra sina val.

Gällande ansvarsfrågan behövs ett ökat ansvar tas inom alla sektorer och av alla aktörer som använ-

der antibiotika. En stor del av antibiotikaanvändningen i dag är inom djurhållningen och här behöver 

alla led i livsmedelskedjan från producent via dagligvaruhandel till konsument samarbeta för att 

medverka till att spridningen av antibiotikaresistens minimeras. Samarbete mellan djurägare, veteri-

närer, näringens organisationer och myndigheter behövs för att skydda antibiotikans verkningskraft 

tills vi verkligen behöver den.

6. I Sverige kan man köpa flera halloumiliknande ostar, till exempel Grillost som 

ofta tillverkas i Bulgarien och Eldost som är ett svenskt varumärke� Om du står i 

matvarubutiken, hur tänker du då? 

Antibiotikaanvändningen var det som främst lyftes fram som problematiskt med halloumin i medias-

tormen 2019. I WWFs (www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/importerad-ost) mer nyanse-

rade råd är också aspekter som biologisk mångfald, användning av kemiska bekämpningsmedel och 

djurvälfärd centrala för avrådan att konsumera konventionellt framställd halloumi. Utöver detta kan 

givetvis aspekter som transporter, ekonomi och tillgång och efterfrågan vävas in i diskussionen. 
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Kommentarer och undervisningsobservationer

Vi har sett att det i vissa grupper är bra om de får en sammanfattning i 

form av genomgången i PPT 4 innan diskussion av fallen för att kunna 
använda fakta och resonera kring frågorna. I andra grupper har det fung-

erat bra att eleverna diskuterar fallen innan sammanfattningen i PPT 4, 
vilket ger dem en lite större utmaning.

Vi har upplevt att fallen har varit engagerande för eleverna att arbeta 

med. Vi gjorde ganska stora förändringar i vilka frågor vi kopplar till fallen 

efter första omgången undervisning eftersom vi upplevde att eleverna till 

viss del förde diskussioner som inte var i riktning mot syftet med undervis-

ningen. Nu är frågorna mer tillrättalagda, men då finns en risk att elever-
nas diskussioner också blir det. När vi använde frågorna från vår första un-

dervisningsomgång i Halloumifallet kom som exempel fler grupper in på 
frågor om huruvida det är rätt att bojkotta inköp från ett helt land när det 

kan drabba enskilda lantbrukare som kanske inte överhuvudtaget använ-

der antibiotika, jämfört med när vi använde de mer tillrättalagda frågorna. 

Vi har ändå gjort bedömningen att eftersom fallet är så oerhört komplext 

så är det att föredra att frågorna är tillrättalagda, så kan man som lärare gå 

in och utmana i elevernas diskussioner när man finner det lämpligt.

Genomförande moment 6c: Skriv en handlingsplan

Momentet handlar om att i grupp formulera en handlingsplan i form av en 

punktlista om vad eleverna kan göra själva för att minska spridningen av anti-

biotikaresistens. Förslagsvis kan du introducera uppgiften till eleverna så här: 

Nu har vi jobbat några veckor med antibiotikaresistens och ni har säkert 

sett att vi alla behöver hjälpas åt med att förhindra spridningen av antibioti-

karesistens. Det här är ett arbete som behöver göras på flera nivåer (individ, 
samhälle, globalt), men vad kan du göra (själv och för att påverka andra)? 
Skriv en handlingsplan i form av en punktlista.

Låt eleverna sitta i samma grupper som från moment 6a och skriva en 

lista. Om tid finns kan man lägga till att eleverna också ska motivera punk-

terna. Övningen kan följas upp exempelvis genom att skriva en gemensam 

handlingsplan på tavlan, eller i ett gemensamt dokument som kan spridas 

till fler på skolan, hemma och i närsamhället. Ett exempel på en hand-

lingsplan som du som lärare kan hämta inspiration från finns på sidan 43 i 
tidningen Resistens: Antibiotikans öde i våra händer (issuu.com/rosendals-
gymnasietbioteknikprofilen/docs/resistens_antibiotikans___de_i_v__r)

Avslutningsvis har vi visat de sista minuterna från en diskussion mellan 

forskare från Uppsala Universitet i seminarieserien Upptalk Weekly från 27 
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oktober 2020.  I slutet får forskarna redogöra för vad de anser är de viktigas-

te åtgärderna för att bromsa resistensutvecklingen. (Tid i Youtubeklippet: 

55.22-59.00, Upptalk Weekly: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen 

utan ny antibiotika? www.youtube.com/watch?v=aFKlEfL3Ft0)

Tankar kring bedömning av arbetsområdet 
Vi har avslutat arbetsområdet på lite olika sätt. Vid något tillfälle har vi 

haft prov på ett större område och då låtit detta område testas genom 

några vanliga provfrågor.  Ett annat sätt har varit att spara ett av fallen 

(Vera) och låta eleverna individuellt skriva en text runt detta. I en sådan 

uppgift visas om eleverna har förstått den huvudsakliga problematiken 

runt hur och när antibiotika fungerar och ska användas, hur resistens 

uppstår och vilken betydelse normalfloran har.
Ytterligare ett sätt kan vara att leta reda på en aktuell tidningsartikel 

som berör problematiken med antibiotikaresistens. Frågorna måste gi-

vetvis anpassas till den artikel det handlar om, men exempelvis skulle 

frågor liknande dem som ställs i fallen kunna användas: 

• Vilket är problemet som beskrivs i artikeln?

• Vilka och vad drabbas av det?

• Vilka olika intressen finns i frågan?

• Vad kan göras för att förbättra situationen? 

• Vems är ansvaret för att göra det? 

• Vilka konsekvenser kan insatser på olika nivåer ge?
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Vetenskaplig förankring
Undervisningsmaterialet som presenterats här är skapat inom projektet 

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om anti-

biotikaresistens (Skolforskningsinstitutet 2018:00032). Två övergripande 

syften var vägledande för projektet. Det första syftet handlade om att ska-

pa kunskap om hur biologiundervisning på högstadiet och gymnasiet kan 

stödja utvecklingen av elevers kunskaper och handlingskompetens i rela-

tion till antibiotikaresistens – med andra ord kompetens att fatta beslut 

baserade på såväl kunskap som värderingar och prioriteringar. Det andra 

syftet var att, med grund i dessa kunskaper, utveckla, pröva och sprida mo-

deller som kan hjälpa lärare att iscensätta undervisning som gynnar elevers 

utveckling av handlingskompetens i relation till antibiotikaresistens. Tidi-

gare har vi beskrivit den undervisning som vi har planerat för och gjort en 

kortfattad beskrivning av observationer och analyser som vi har gjort när 

vi genomfört undervisningen. I den här avslutande texten kommer vi att 

introducera delar av den tidigare forskning och den teoretiska upparbet-

ning som ligger till grund för utarbetandet av undervisningsmaterialet.
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Teoretiska utgångspunkter om undervisning 
och  lärande av hållbarhetsfrågor
Projektet tar sin teoretiska utgångspunkt i John Deweys transaktionella för-
hållningssätt för att studera undervisning och lärande (Dewey & Bentley 
1949). I detta perspektiv sker lärande som en konsekvens av individers mö-

ten med den fysiska, sociala och institutionella miljön. För att göra något 

förståeligt är det nödvändigt för individen att skapa relationer mellan vad 

hen redan vet och det hen möter i miljön. Lärande av något nytt är således 

en relationell process (Biesta & Burbules 2003, Garrison 2001) och ses som 
en produkt av samspelet mellan elevers tidigare erfarenheter och de möten 

de gör i den sociokulturella miljön (Lidar, Almqvist & Östman 2010). 
Vi har tagit fasta på hur tidigare erfarenheter utgör en betydelsefull 

del för att skapa mening i mötet med något nytt. Lärande handlar om ett 

utvidgade av erfarenheter. I mötet med ett nytt lärandeinnehåll kommer 

de tidigare erfarenheterna att aktualiseras, omformas och få ny mening. 

Att lärande är komplext beror bland annat på att vissa erfarenheter, men 

inte andra, kommer att vara relevanta i det nya sammanhanget – och 

eleverna kan inte enkelt avgöra detta själva. Lärarens utmaning blir där-

för att föra samman elevernas erfarenheter med lektionens syfte genom 

att rikta elevernas uppmärksamhet mot önskat ämnesinnehåll.

Det ämnesinnehåll som vi har arbetat med i projektet handlar om 

antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, vilket i allra högsta grad 

är hållbarhetsfrågor. Problemen som vi står inför med ökande antibiotika-
resistens är komplexa och tvärvetenskapliga. Förutom de medicinska as-

pekterna så har problematiken också sociologiska, ekonomiska och ekolo-

giska dimensioner – det är med andra ord en fråga med hög komplexitet 

utan enkla eller entydiga lösningar (Block, van Poeck & Östman 2019). 
Frågor som dessa kan omöjligt hanteras som endast ett faktaproblem 

– frågorna involverar komplexa system med fler sammankopplade och 
interagerande aspekter. Informationen för att lösa problemet kan vara 

ofullständig, kan ha flera möjliga lösningar och det finns sällan ett givet 
”rätt” svar på problemet. Det innebär att för att komma till rätta med frå-

gan om antibiotikaresistens är värderingar, prioriteringar och ställnings-

taganden nödvändiga att göra. Här behöver flera perspektiv samt de mel-
lanmänskliga intressekonflikter som kan uppstå diskuteras (Östman, van 
Poeck & Öhman 2019). Det är också en anledning till att undervisningen 
behöver bedrivas i pluralistisk anda, med andra ord synliggöra betydel-

sen av flera perspektiv för att komma fram till lösningar på ett problem. 
Här är det viktigt att poängtera att ett pluralistiskt förhållningssätt inte 
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betyder att vissa fakta eller åsikter aldrig skulle kunna betraktas som 

mer giltiga eller betydelsefulla än andra. Att utgå från ett pluralistiskt 

förhållningssätt ska alltså inte förväxlas med relativism. Ett pluralistiskt 

förhållningssätt handlar snarare om att uppmärksamma att eftersom nya 

kunskaper produceras så behöver vi, i diskussion med varandra, ompröva 

våra värderingar och beslut (Lundegård & Wickman 2012). 
Det som ofta kännetecknar hållbarhetsfrågor är att de utmanar tradi-

tionella utbildningsmetoder (Östman, van Poeck & Öhman 2019). Att 
undervisa om komplexa frågor handlar om att hitta och implementera 

lämpliga sätt att hantera kunskap, (o)säkerhet, värderingar och normer, 

etiska dilemman, politiska kontroverser, oro för planeten och dess in-

vånare etc. Det är inte bara en kognitiv utan också en etisk och politisk 

utmaning som involverar värderingar och känslor.

För att hantera utmaningarna med att involvera värderingar, priori-

teringar och känslor i undervisningsmaterialet har vi planerat för inne-

håll som syftar till att främja elevernas lärande av handlingskompetens. 

Begreppet handlingskompetens har utvecklats och använts i forskning 

om hälso- och hållbarhetsutbildning (tex. Almers 2009, Jensen 2004, 
Mogensen & Schnack 2010) och handlar övergripande om att skapa 
förutsättningar för att eleverna ska få med sig kunskap om handlings-

möjligheter, förtroende för eget inflytande och vilja att agera. Många ung-

domar känner en stor oro inför framtiden och en känsla av uppgivenhet 

och maktlöshet över att inte kunna påverka de hållbarhetsutmaningar 

som vi står inför (Kramming 2017). Att diskutera känslor som hopp och 

rädsla på ett konstruktivt sätt är centralt för att elever ska kunna relatera 

till frågorna och för att de ska vilja handla för förändring (Ojala 2019).  

Eleverna behöver få träna på att agera med utgångspunkt i nya kunskaper 

och förståelse för att det finns olika perspektiv och intressen som påver-
kar lösningen på en fråga eller på ett problem.

Planering med utgångspunkt i modeller
I planeringen av undervisningsmaterialet har vi tagit avstamp i ett antal 

olika modeller (jfr. Wickman, Hamza & Lundegård, 2018). För att inled-

ningsvis strukturera våra idéer och senare för att säkerställa att vi fånga-

de upp det vi hade för avsikt att göra var Johansson & Wickmans (2011) 
undervisningsmodell organiserande syften vägledande. Modellen häm-

tar sin teoretiska inspiration från Deweys (1938/1997) begrepp ends-
in-view, eller mål-i-sikte, på svenska. I Johansson & Wickmans (2011) 
modell används begreppen övergripande och närliggande syften för att 

beskriva hur syften på olika nivåer kan organisera och vägleda lärares och 
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elevers handlingar i klassrummet. Övergripande syften kan till en bör-

jan inte vägleda elevernas handlingar eftersom det kan handla om kurs-

planens syfte eller syftet med undervisningsmomentet. Ett närliggande 

syfte däremot, är ett syfte i undervisningen som omedelbart kan vägleda 

elevernas handlingar, eftersom det utgår ifrån något som eleverna redan 

kan eller vet. För att eleverna ska kunna ta sig vidare i lärandeprocessen 

behöver läraren skapa progression och kontinuitet mellan syftena. Såle-

des är de två olika nivåerna av syften verktyg som lärare kan använda för 

att leda elevernas uppmärksamhet i en fruktbar riktning. Rent konkret 
innebar det att vi resonerade om de övergripande syften varje delmo-

ment i undervisningssekvensen skulle ha och fortsatte med att planera 

för mer närliggande syften i form av aktiviteter som skulle bidra till en 

bra progression i undervisningen. I projektet har undervisning planerats, 

genomförts, analyserats och modifierats i cykler. Genom detta förfaran-

de har vi byggt undervisningssekvenser för att skapa förutsättningar för 

utveckling av både faktakunskaper och handlingskompetens.

För att skapa förutsättningar i undervisningen för att eleverna ska kun-

na lära sig både fakta och handlingskompetens har vi utgått från en mo-

dell med fem grundläggande undervisningsprinciper som tagits fram inom 

forskning för hållbar utveckling (Östman, van Poeck & Öhman 2019). Ett 
huvudfokus för de första tre principerna är att knyta an till elevernas er-

farenheter. Den första principen handlar om att innehållet i undervisning-

en ska vara känslo mässigt engagerande för eleverna. Den andra principen 

betonar att undervisningen behöver ha ett fokus som är relevant för elever 

där innehållet i undervisningen kan användas i det vardagliga livet och för 

samhälleliga problem. Den tredje principen lyfter vikten av att arbeta med 

lokala hållbarhetsproblem för att eleverna därigenom ska kunna vara en 

del i konkret förändringsarbete och i att lösa ett problem. När det kommer 

till den fjärde principen betonas vikten av pluralism i undervisningen. Det 

innebär att innehållet behöver belysas ur flera olika perspektiv, exempel-
vis ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Här behöver det också 

synliggöras att perspektiven finns parallellt och att det kan finnas intresse-
konflikter mellan olika perspektiv. Den femte principen handlar om att 
undervisning också måste inkludera politiska aspekter då hållbarhetsfrå-

gor är i fokus. Eleverna behöver uppmärksammas på att ämneskunskaper-

na inte alltid räcker utan att vi behöver välja och värdera vilken av olika 

lösningar som ska användas i vilken situation. Undervisningen måste alltså 

innehålla diskussioner om värden. Alla dessa principer hänger förstås ihop 

och bör finnas med i undervisningen för att den ska upplevas som funk-

tionell och meningsfull för eleverna (Östman, van Poeck & Öhman 2019).
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Jensen (2004) beskriver en modell för olika dimensioner av handlings-
orienterad kunskap som varit användbar i flera delar av planeringen. Mo-

dellen handlar om att alla hållbarhetsproblem kan ses ur eller analyseras 

utifrån vilka orsakerna till ett problem är, vad effekterna av problemet är, 

hur vi kan arbeta för att förändra situationen och vilka visioner vi har för 

att få till stånd en förändring. Under arbetet med att göra en undervis-

ningssekvens om antibiotikaresistens har vi också läst och inspirerats av 

både forskning och andra skolmaterial. Till exempel var den didaktiska 

modellen Eposea en viktig inspiration när vi ville få eleverna att inventera 

sina kunskaper, synliggöra flera perspektiv och få en helhetsbild av proble-

matiken (Uhrqvist et al 2021). Vi har slutligen med stort intresse studerat 

innehållet i Skolverkets lärportal och inspirerats av och tillämpat idéer 
från modulerna Hållbar utveckling och Medicin, hälsa och ohälsa. 

Tack till… 
Tvärvetenskapliga Uppsala Antibiotic Center (UAC, www.uac.uu.se). Fors-
kare och lärare i projektet har deltagit i workshops arrangerade av UAC, vil-
ket givit oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper och delta i diskussioner 

om nydanande forskning kring antibiotikaresistens. Vi har också fått feed-

back om undervisningsinnehållet i de planerade undervisningsaktiviteterna, 

ett varmt tack till Linus Sandegren och Eva Garmendia för detta. 

Vår NO-didaktiska rådgivare, Karim Hamza, docent i naturveten-

skapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, som tillsammans 

med sin projektgrupp arbetat med undervisningsutvecklande forskning.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning har också varit en 

 central samarbetspartner för projektets utförande och för spridning av 

resultaten. Särskilt tack till Lisa Reimegård för den ovärderliga hjälpen 
med layout!
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Material om antibiotika och antibiotika
resistens att hämta inspiration ifrån
Resistens: Antibiotikans öde i våra händer – en tidning producerad av Rosen-

dalsgymnasiets elever : issuu.com/rosendalsgymnasietbioteknikprofilen/docs/

resistens_antibiotikans___de_i_v__r

Skolverkets lärportal, i modulen Medicin, hälsa och ohälsa, om antibiotika och anti-

biotikaresistens: larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/lar-

portalen/material/inriktningar/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och-ohalsa/

del_07/Material/Flik/Del_07_MomentA/Artiklar/NT4_GY_07A_04_antibiotika.docx

e-bug – en mängd olika gratis utbildningsresurser (lektionsplaneringar för olika 

nivåer, animationer, spel, patienthistorier, artiklar etc.) om mikroorganismer, 

spridning och hur man kan förebygga och behandla infektioner (UK Health 

Security Agency): www.e-bug.eu

Läkemedelsvärlden – forskningsnyheter om antibiotika:  

www.lakemedelsvarlden.se/category/antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten – statistik, kostnader mm: www.folkhalsomyndigheten.se/

smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/antibiotika-och-resistens

Vetenskap & hälsa – populärvetenskaplig webbplats om forskning inom medi-

cin och hälsa: www.vetenskaphalsa.se/tag/antibiotikaresistens

Aktuellt om vetenskap & hälsa, tema antibiotikaresistens – en tidning från 

Lunds universitet: issuu.com/medfak-lu/docs/avoh_juni_2013 

Antibiotika – boten och hoten, Formas 2013: www.formas.se/download/18.

462d60ec167c69393b9455/1549956097427/Antibiotika_boten_och_hoten.pdf 

Antibiotika eller inte, Strama Stockholm: www.antibiotikaellerinte.se

ReAct: www.reactgroup.org/antibiotic-resistance/course-antibiotic-resistance-the-si-

lent-tsunami/part-2

1177 – information om antibiotika, resistens och behandling: www.1177.se/

Uppsala-lan/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-uti-

fran-diagnos/antibiotika

 WHO – om antibiotikaresistens: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/

antibiotic-resistance 

SVA – faktablad om antibiotika och djur : www.sva.se/amnesomraden/antibioti-

ka/overvakning-av-antibiotika-och-resistens/faktablad-om-antibiotika- 

och-djur/?searchTerm=antibiotikaresistens%2Ffakta


