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Välkommen till Forskarhjälpen 2014!

Stockholm den 28 april 2014
Hej!
Nu är det dags att dra igång Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpens fjärde
delprojekt DNA.
Arbetsgruppen kring DNAjakten består av;
• Katarina Nordqvist som är forskningschef på Nobelmuseet är initiativtagare
till och projektledare för Forskarhjälpen,
• Leif Andersson, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi kom med idén till laborationen som eleverna skall utföra,
• Forskaren Alvaro Martinez Barrio kommer att utföra de vetenskapliga
analyserna av elevernas prover och blogga och svara på frågor om dem,
• Andreas Lündin museilektor på skolavdelningen på Nobelmuseet kommer att
fungera som ett pedagogiskt bollplank,
• Sedan finns jag, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator för
Forskarhjälpen till hands för Er – det är bara att maila, ringa eller facebooka
om allt från himmel till jord.
På hemsidan finns det ytterligare presentationer av oss allihop, både av oss på
Nobelmuseet och av forskarna vid Uppsala universitet. Forskarhjälpen är
finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Är du nyfiken på andra projekt
som de finansierar, titta in på www.stratresearch.se.
Projektet innebär ju, i korthet, att era klasser skall hjälpa forskarna i Uppsala
att ta reda på hur många olika sorters sill och strömming det finns runt Sveriges
kuster genom att fiska eller köpa fisk från fiskare eller affärer i er närmiljö och
sedan rena fram DNAt från fisken.
Eleverna jobbar i grupper om två och dessa grupper gör laborationen.
Grupperna tillverkar också så småningom en vetenskaplig poster var. Av alla
klassens postrar (ca 15 i en klass på 30 elever) så väljer klassen själva ut en poster
som representerar klassen/skolan och som är med i den postertävling som finns
beskriven på hemsidan. OBS! I de fall där flera klasser på samma skola medverkar
i projektet så gäller ändå en poster per skola.
Postrarna (en från varje skola) kommer att läggas upp på DNAjaktens hemsida
där alla som vill kan rösta på sin favoritposter via Facebook.
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De tre postrar som får flest röster via facebook kommer att visas för en jury
som sedan väljer ut en vinnare. Vinnarpostern får tre biljetter till Nobelpris
utdelningen 2014. Mer information hittar Ni på www.forskarhjalpen.se
Alla de fina postrar som så småningom kommer att bli resultatet av poster
tillverkningen och som inte kommer till sluttävlingen, kan uppmärksammas
ändå genom utställningar på den egna skolan, eller genom att de kan läggas upp
på den egna skolhemsidan.
Vi har som mål att hemsidan skall vara den plats där man hittar information
om det mesta och där man också kan ställa frågor som dyker upp under arbetets
gång, antingen till Andreas Lündin eller Alvaro Martinez Barrio som skall ha
varsin blogg med filminslag osv.
Det vore toppen om eleverna blir aktiva i detta arbete också – de får mer än
gärna skicka in frågor, egna filminslag och bloggar om sitt arbete osv så
publicerar vi det på hemsidan.
Vi har startat en sluten Facebookgrupp för lärare som heter DNAjakten - gå
gärna med i den! Där är det meningen att Ni som lärare skall kunna utbyta
erfarenheter med varandra, eller nå mig med frågor och kommentarer – jag kollar
både mail, hemsidan och Facebook.
I tidigare projekt av Forskarhjälpen har vi haft en Facebookgrupp för eleverna
också som tyvärr inte var så aktiv, men Ni får gärna höra med Era elever om de är
intresserade av en facebookgrupp i detta nya projekt. I så fall startar vi upp en.
Med hopp om en stimulerande tid i DNAjakten, och än en gång – Varmt
välkomna!
Anna Johanna Lindqvist Forsberg
Museilärare Nobelmuseet och projektkoordinator Forskarhjälpen
Telefon: 08-534 818 41, 070 618 63 44
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
forskarhjalpen@nobelmuseum.se
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Uppstartskonferens för DNA-jakten, det fjärde delprojektet
i Forskarhjälpen 28 april 2014 på Nobelmuseet

Program
Kl 10.00

Kaffe och ostsmörgås

Kl 10.30

Välkommen! Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator, Presentation av Forskarhjälpen,
Katarina Nordqvist, projektledare

Kl 10.45

Leif Andersson, professor vid Institutionen för medicinsk
biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet berättar om sin
forskning och om projektet

Kl 11.15

Historisk bakgrund – Nobelpris som belönat DNA-upptäckter,
Gustav Bohlin, doktorand Linköpings universitet

Kl 11.45

Fiskeförvaltning med fokus på sill och strömming,
Fredrik Arrhenius, Landsbygdsdepartementet

Kl 12.15

Miljömärkning av fisk och hållbart fiske, Minna Epps,
Verksamhetschef Östersjöområdet MSC

Kl 12.45

Lunch i Bistro Nobel

Kl 13.45

Genomgång av laborationen, Alvaro Martinez Barrio, forskare
Uppsala Universitet

Kl 14.15

Genomgång av postertävlingen samt tips inför poster
tillverkningen, Katarina Nordqvist

Kl 14.30

DNAjakten i skolarbetet, museilektor Andreas Lündin

Kl 14.45

Lärare som medverkat i Soljakten delar med sig av sina
erfarenheter

Kl 15.00–16.00 Bubbel och snittar och visning av museet av Andreas Lündin,
Museilektor
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Vad är Forskarhjälpen

Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova på
riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt
kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning.
Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men betydelsefull
pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och
är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Målet är att genomföra sex
olika Forskarhjälpsprojekt inom sex år. Det första Forskarhjälpsprojektet hette
Medicinjakten – i Flemings fotspår, det andra hette Guldjakten, det tredje Sol
jakten och årets projekt heter DNAjakten!

VAR FÖR FOR SKAR HJÄLPE N?
Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall
förbättringar, men det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.
Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld?
Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs
människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem!
Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen
tidigare gått, enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslut
samhet står fast vid sin övertygelse. Dessa människor är vår framtids hjältar Forskarna!

VAD ÄR FOR SKN I NG?
För mig är forskning att ge sig ut på en nutida upptäcktsresa. In i celler och
atomer eller ut bland galaxer och svarta hål. På jakt efter ny kunskap. Med
förhoppningen att vara först med att hitta något nytt. Som kan bidra till att
hjälpa oss att lösa viktiga problem, stora som små. Forskning hjälper oss till
exempel att förstå orsaken bakom olika sjukdomar och kan användas för att
utveckla smartare sätt att behandla och bota sjukdomar. Forskning kan också
hjälpa oss att få fram nya och miljövänliga material eller bränslen för framtidens
fordon. Forskning är jakten på det okända, att systematiskt söka ny kunskap.
Utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Och de resultat som en forskare
kommer fram till ska också kunna kontrolleras och upprepas av andra forskare.
Katarina Nordqvist
initiativtagare till Forskarhjälpen
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MAR

APR

Feb–Mar:
Forskarna utformar
experimentet.

MAJ

JUN

Maj–Juni: Eleverna
samlar in fisk.
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Aug–Sep: (Eleverna samlar
in fisk), tar fram DNA och
skickar till forskarna.
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Sillens betydelse – och biologi
av Leif Andersson, Ulla Gustafson, Jessica Pettersson och Álvaro Martínez Barrio (UU-SLU)

Sillen är en av världens mest individrika fiskar, bara i Östersjön finns det cirka 20
miljarder individer. Räknat i antal ton som fångas så är det kommersiella fisket på
sill ett av de fem största i världen. Sillen i norra Atlanten och närliggande havs
områden utgör en otroligt viktig marin fisk i området och ett stim av sill kan
innehålla så mycket som en miljard enskilda fiskar. Sillen har denna enorma
biomassa eftersom den är en förstahandskonsument och lever på plankton till
skillnad mot till exempel torsk och lax som är rovfiskar och därför befinner sig
högre upp i näringspyramiden. Sillen har därför en nyckelroll i ekosystemet i
Nordatlanten som konsument av plankton och som föda för rovfiskar och marina
däggdjur som valar och sälar.
Strömmingen finns bara i Östersjön och är helt enkelt en sill anpassad till att leva
i Östersjöns vatten, som har en lägre salthalt än Atlanten. Sedan medeltiden har
man skiljt på sill och strömming och varit medveten om att strömmingen är
mindre till storleken och mindre fet än sillen. Traditionellt har man kallat sill
fångad norr om Kalmar för strömming. Carl von Linné på sin tid klassificerade
strömmingen som en underart av sillen, det latinska namnet för sill blev Clupea
harengus harengus och strömming heter på latin Clupea harengus membras. Våra
genetiska studier med DNA-teknik har visat att sillen och strömmingen är
mycket nära släkt men att det finns tydliga skillnader mellan dem som beror på
deras anpassning till olika miljöfaktorer.
Sillen och strömmingen har haft en otrolig betydelse för kosthållningen under en
stor del av Sveriges historia. Sverige skulle inte vara det land det är idag om vi inte
haft tillgång till det rika sill- och strömmingsfisket. Under långa perioder var sill
och strömming en mycket viktig näringskälla och under de långa vintrarna var
det många fattiga svenskar som överlevde tack vare tillgången på saltad eller på
annat sätt konserverad sill eller strömming. Det skulle inte ha varit möjligt att
upprätthålla aktiviteten i jordbruk, skogsbruk och gruvnäring om inte sillen och
strömmingen funnits som mat. Sill- och strömmingsfisket innebar också en
mycket viktig importinkomst från medeltiden och framåt och flera svenska
städer som till exempel Skanör-Falsterbo är grundade tack vare det rika fisket i
området. Det gäller i synnerhet under så kallade sillperioder, då sillen i ett visst
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område kan förekomma i enorma mängder. Detta illustreras väl av ett vackert
träsnitt från Olaus Magnus bok ”Historia om de nordiska folken” som
publicerades första gången 1555. Bilden illustrerar hur otroligt rik tillgången på
sill kan vara. Man kunde helt enkelt stå på land och bara håva in fisken. Enligt en
anekdot så kunde sillstimmen vara så täta att man ibland kunde ställa en yxa i
vattnet uppburen av det täta sillstimmet!
Ett blomstrande sillfiske bedrevs i Bohuslän under 1300–1500-talen och sill
perioder med extremt hög tillgång på fisk inträffade under perioden 1747–1809
samt 1877–1906. Under dessa sillperioder var det så rik tillgång på sill att man
inte kunde använda all fisk som mat, så man anlade kokerier för att utvinna
sillolja, som också kallas tran. Tranet användes som smörjmedel, målarolja och
var framförallt en värdefull lysolja och användes bland annat i Paris gatlyktor.
För att utvinna tranet behövde man stora mängder ved för att koka fisken.
En konsekvens av det rika sillfisket på västkusten blev därför att man kalhögg
Bohusläns skogar vilket sen ledde till jorderosion, vilket skapade Bohusläns
nuvarande landskap med kala klippor.
Idag har sillen och strömmingen en mindre betydelse som mat eftersom vi kan
byta exportprodukter mot mat producerad utanför Sveriges gränser. En stor del
av den sill och strömming som fångas idag blir fiskfoder som i sin tur används för
att föda upp odlad lax. Det är värt att tänka på nästa gång ni har lax till middag.
Sill och strömming är alltså en mycket viktig naturresurs, men den är känslig för
överfiskning. Det beror på att den bildar stora stim som är lätta att hitta med
modern utrustning. Som exempel kan nämnas beståndet av Nordsjösill som
kraschade under 1970-talet och man har beräknat att 99% av biomassan försvann
på grund av överfiske. För att liknande inte ska hända igen bedriver fiskeri
myndigheter i olika länder ett omfattande arbete med att undersöka och förut
säga hur stora mängder sill och strömming som finns i olika områden. Man
förvaltar dessa bestånd genom att bestämma hur mycket fisk man får fånga i ett
visst havsområde. För att göra detta delar man in sill och strömming i olika
bestånd baserat på att sillen leker (förökar sig) på en viss plats vid en viss tid
punkt på året. Ett bestånd antas utgöra en undergrupp av arten, en sub
population, som är skild från andra bestånd av samma art som leker på en annan
plats. Detta baseras på det faktum att sillen när den ska leka tenderar att komma
tillbaka till den region där den en gång föddes, på samma sätt som laxen vandrar
tillbaka till sin barnkammare i en specifik älv.En god förvaltning av sill och
strömming kräver stor kunskap om vilka bestånd som finns i våra vatten. Det är
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Träsnitt från Olaus Magnus bok ”Historia om de nordiska folken” 1555.

viktigt att veta om den strömming som leker i närheten av Gävle och den som
leker i närheten av Umeå utgör samma lekbestånd eller om de ska förvaltas som
olika bestånd. På samma sätt är det viktigt att veta om den fisk som leker på en
plats på våren är samma bestånd som leker där på hösten. En annan viktig fråga
är var de olika bestånden befinner sig när de inte leker. Den här bestämningen av
bestånd har hittills gjorts med hjälp av skillnader i fiskens utseende. Till exempel
undersöks antalet ryggkotor, som varierar mellan individer och bestånd. Det här
är vår forskning kommer in i bilden. Vi har kartlagt sillens hela arvsmassa och
tagit fram en nästan fullständig katalog av genetiska varianter som vi nu
använder för att ta reda på hur många olika bestånd av sill och strömming vi har
och hur de är besläktade. Vi har också ambitionen att utveckla ny grundläggande
kunskap om de genetiska mekanismer som är avgörande för sillens anpassning
till olika miljöfaktorer.
DNA-jaktens bidrag till denna forskning är att hjälpa oss att samla in prover av
sill och strömming som bidrar till att inventera och studera släktskapet mellan de
olika bestånden av sill och strömming. En av de viktiga frågor som vi försöker
svara på är hur många olika sorters sill och strömming det finns.
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DNA och släktskap hos sill
och andra organismer
av Leif Andersson, Ulla Gustafson, Jessica Pettersson och Álvaro Martínez Barrio (UU-SLU)

Du har säkert hört talas om DNA i olika sammanhang. DNA används till
exempel av polisen under brottsutredningar. Man kan utvinna DNA från små
mängder av hudfragment under naglar, från hårstrån, saliv eller en droppe torkad
blod som man finner på en brottsplats. Det insamlade materialet skickas till
polisens laboratorium och kan användas för att fastställa om DNA:t matchar den
person som är misstänkt för brottet.
DNA utgör arvsmassan hos en organism och innehåller all den genetiska
information som behövs för att en befruktad djur- eller växtcell ska utvecklas till
en fullt utvecklad individ. Skillnader i DNA mellan individer inom en och samma
art och mellan olika arter förklarar en stor del av den biologiska mångfald vi har
på jorden. Skillnaderna i DNA är större eller mindre, beroende på hur när
besläktade två olika arter är. Människan och schimpansen är nära släkt och om
man jämför DNA-sekvensen mellan dessa arter så är den 98.8% identisk! Men
eftersom arvsmassan innehåller så mycket information, cirka 3 miljarder baspar
(se nedan) så innebär det att det finns cirka 40 miljoner olikheter i arvsmassan
mellan människa och schimpans och vi vet fortfarande mycket lite om vilka av
dessa olikheter som är viktiga för att förklara de uppenbara skillnaderna i
utseende och beteende. Om vi i stället gör en jämförelse mellan individer inom
en art så är två slumpmässigt utvalda människor 99.9% identiska. Det innebär att
det finns cirka 3 miljoner olikheter mellan två individers DNA. De allra flesta av
dessa har ingen betydelse för individens egenskaper men några av olikheterna
förklarar varför en person har blå eller bruna ögon, krulligt eller rakt hår.
Olikheterna kan också säga något om risken att drabbas av en viss sjukdom.

VAD ÄR DNA?
DNA finns i varje cell. Celler utan cellkärna (prokaryota celler) har sitt DNA
packat i en en enklare kärnliknande form och denna typ av cell finns bland annat
hos encelliga bakterier. Celler med cellkärna (eukaryota celler) har sitt DNA i
cellkärnan. Komplicerade och flercelliga varelser som djur och växter, samt vissa
encelliga organismer som jäst är eukaryota.
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Eukaryot cell

Prokaryot cell
Mitokondrier

DNA

DNA
Ribosomer

Cellmembran
Cellkärna med membran
Principskiss av prokaryot och eukaryot cell

Varje cell har sitt “eget” liv och funktion som styrs av de instruktioner som DNA
innehåller, oavsett om det gäller en bakterie, jästcell eller mer komplicerad fler
cellig organism. Vi människor är en stor sammansättning av celler, som alla följer
sina egna DNA-styrda instruktioner.
DNA är väldigt hårt packat för att få plats i cellkärnorna. Om man i en
människocell skulle lyckas få ut all DNA från en cellkärna, så skulle DNA
strängen vara ungefär 2 meter lång från början till slut. Fick man ut allt DNA
från en människas alla celler och lade trådarna på en lång rad skulle raden bli 200
miljarder kilometer lång, vilket är nästan lika långt som att åka mellan jorden och
solen 1300 gånger! Dessa siffror är dock ungefärliga och ni kan i klassen roa er
med att ta reda på andra liknelser för hur långt vårt sammanlagda DNA är!
Själva ordet DNA är en engelsk förkortning av DeoxyriboNucleic Acid, vilket på
svenska är deoxiribonukleinsyra. Redan 1869 hittades ämnet i cellens kärna och
kallades för nuklein. Senare insåg man att det var en syra och att molekylen också
innehöll sockerarten deoxiribos. 1953 lyckades James Watson och Francis Crick,
med hjälp av bilder från forskarna Rosalind Franklin och Maurice Wilkins, lista
ut DNA-molekylens hela form och beståndsdelar. För detta fick Watson, Crick
och Wilkins Nobelpriset 1962. Rosalind Franklin hade vid denna tidpunkt redan
avlidit i cancer endast 37 år gammal.
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DNA-MOLE KYLE NS STR U KTU R
DNA-molekylen har formen av en spiralvriden stege. Denna form brukar kallas
dubbel-helix (helix är spiral på grekiska). Stegen består av två strängar med
fosfatgrupper och deoxiribosgrupper. På varje deoxiribosgrupp sitter en grupp
med kvävemolekyler som kallas för baser och som är riktade inåt i spiralen. För
varje varv i spiralen finns tio baser.
Det finns fyra olika typer av baser och de kallas Adenin (förkortas A), Tymin
(förkortas T), Cytosin (förkortas C) och Guanin (förkortas G). Till följd av att
baserna ser olika ut, kan de bara bindas parvis, baserna A och T bildar ett par och
C och G bildar det andra paret. Dessa kallas därför för komplementära baspar. På
det sättet är alltså de två strängarna av dubbelspiralen en komplementär kopia av
den andra.
I cellkärnan ligger DNA packat.
Mellan de långa sidorna sitter basparen.
De är alltid sammansatta med T-A och C-G

T

A
C

G

I vilken ordning basparen (A-T, C-G) sitter längs med stegen är unikt för varje
individ och hos människor betyder det att alla människor har en unik upp
sättning DNA, med undantag för enäggstvillingar som i princip är genetiskt
identiska. När man tar fram DNA för att hitta identiteten på en brottsling
använder man ett instrument som kan läsa i vilken ordning, sekvens, som bas
paren i DNA:t sitter. Eftersom basparen bara kan binda A till T och C till G så
räcker det att skriva ordningen på den ena strängen för att förstå ordning på den
andra. Resultaten av en sådan DNA-sekvensering är en lång kombination av
bokstäverna som visar ordningen på basparen, exempelvis […]
ATTCCGACGGTAAT[…]. Den långa DNA-sekvensen kan sedan användas för
att jämföra en persons DNA med DNA från andra personer och man kan jämföra
med föräldrarnas DNA för att se vilken del av en persons DNA som ärvts från
pappan och vilken del som ärvts ifrån mamman.
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POPU LATIONSG E N ETI K
Populationsgenetik kallas den gren inom biologin som rör hur den genetiska
variationen är fördelad bland individer inom och mellan populationer. Genom
att undersöka DNA hos olika individer från samma plats kan likheter och
olikheter mellan populationer undersökas. Dessa grupper kan då sorteras in som
olika lekbestånd beroende på de skillnader som finns i arvsmassan. Om vi inte
kan påvisa några signifikanta genetiska skillnader mellan två bestånd kan vi dra
slutsatsen att dessa bestånd egentligen är ett och samma.

Faktaruta
En plats på en kromosom kallas ett lokus, och det kan till exempel vara ett enskilt baspar i
arvsmassan. Olika genetiska varianter i ett lokus kallas alleler. Låt oss anta att det i en viss
position (låt oss kalla det lokus X) i sillens arvsmassa förekommer basen C eller T. En
diploid organism som människan eller sillen har två kopior av varje kromosom. Därför
finns det två kopior av varje lokus, en på vardera kromosom i kromosomparet. Individens
genotyp för ett visst lokus består då av de två alleler individen har nedärvt från sina
föräldrar. I lokus X förekommer det då tre möjliga genotyper:
CC, individen är homozygot (lika baser på båda platserna) för C allelen
TT, individen är homozygot (lika baser på båda platserna) för T allelen
CT, individen är heterozygot (olika baser på båda platserna)
Om vi nu undersöker 50 sillar fångade utanför Göteborg och 50 strömmingar fångade
utanför Umeå så kan vi räkna ut frekvensen för respektive allel, alltså hur vanligt före
kommande varianterna är, med följande formler som helt räknar hur många C och T vi
finner bland dessa 50 fiskar:
PC=(2 X antalet CC + 1 X antalet CT heterozygoter) / (2 X total antalet individer)
PT=(2 X antalet TT + 1 X antalet CT heterozygoter) / (2 X total antalet individer)
PC + PT = 1.0
Nu kan vi jämföra allelfrekvensen i Göteborg med den vi skattar för proverna från Umeå.
Om det inte är någon statistiskt signifikant skillnad blir slutsatsen att dessa prover KAN
komma från samma lekbestånd. Om vi får samma resultat för alla de genetiskt variabla
positioner vi undersöker drar vi slutsatsen att dessa prover kommer från samma lek
bestånd. Om vi däremot hittar signifikanta skillnader i allelfrekvenser mellan de två
stickproven (som vi kommer att göra om vi jämför sill och strömming) så drar vi slut
satsen att proven inte kommer från samma lekbestånd.
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De flesta genetiska varianter man hittar i arvsmassan har ingen eller obetydlig
effekt på individens egenskaper. Frekvensen (dvs hur många gånger något före
kommer i en mängd) av dessa genvarianter beror dels på naturlig selektion och
dels på slumpmässiga förändringar i antalet kopior av en viss genvariant som
nedärvs från en generation till nästa. Hur stora de slumpmässiga förändringar är
beror på hur stor populationen är. I en liten population blir det stora svängningar
medan i en stor population är frekvensen av de olika genvarianterna stabila över
tid. Om vi till exempel undersöker olika hundraser som oftast har en liten
avelspopulation så hittar vi stora skillnader i allelfrekvenser som i huvudsak beror
på slumpmässiga förändringar. Dvs skillnader i DNA sekvensen mellan två raser
är lätta att hitta men få av dessa skillnader har en betydelse för hundens egen
skaper.
Sillen och strömmingen är en total motsats till olika hundraser. Det är svårt att
hitta skillnader mellan olika lekbestånd men de vi hittar är ofta viktiga. Detta
beror på att sillens populationsstorlek är enormt stor, då får slumpmässiga
förändringar mycket liten betydelse. Däremot hittar vi mycket tydliga skillnader
mellan lekbestånd för cirka 1% av de genetiska varianterna som vi undersökt och
vi är övertygade om att dessa är relaterade till olika lekbestånds genetiska
anpassning till sin miljö, till exempel skillnaden i salthalt mellan Atlanten och
Östersjön.
I vår senaste studie av sill och strömming undersökte vi hela arvsmassan och fann
mer än 6 miljoner positioner i genomet som visar genetisk variation, för cirka 40
000 av dessa ser vi tydliga skillnader mellan olika lekbestånd och det är dessa som
vi nu använder för att inventera lekbestånd av sill och strömming. Målsättningen
med denna forskning är att öka kunskapen om sillens och strömmingens lek
bestånd och att omsätta denna kunskap för att bättre förvalta en av Sveriges
viktigaste naturresurser. Vi vill också använda sillen som en unik modell för att
bättre förstå de genetiska mekanismer som förklarar hur en organism anpassar
sig till sin miljö. DNA-jakten kommer att kunna ge ett viktigt bidrag till denna
forskning genom att hjälpa oss att inventera bestånden av sill och strömming
runt Sveriges kuster. För att det materialet ska bli så värdefullt som möjligt så vill
vi helst att ni samlar in fisk under leken eftersom vi då kan koppla samman
provets genetiska profil med en viss plats och en viss lektid.
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SLÄKTSKAPSTRÄD FÖR SI LL OCH STRÖM M I NG
Släktskap mellan olika arter kallas inom biologin för fylogeni och man använder
sig ofta av att rita släktskapsträd, fylogenetiska träd, för att visa hur olika arter är
släkt. Ett fylogenetiskt träd kan ritas genom att man undersöker hur en eller flera
egenskaper varierar mellan arter. Tidigare har man använt sig av morfologiska
egenskaper, det vill säga man mäter och jämför olikheter i utseendet hos olika
individer och arter, för att skapa träden. Idag använder man sig istället av DNAsekvenser för att jämföra släktskap. Att använda DNA för att rita fylogenetiska
träd är mer pålitligt och används idag för att förstå både släktskap inom en art
och släktskap mellan arter.

Fylogenetiskt träd.

Bilden ovan visar ett fylogenetisk träd som vi gjort genom att undersöka cirka
400 fiskar (Baltic herring är Strömming och Atlantic herring är Sill). De olika
färgerna visar var fiskarna fångats och man kan se att fiskar som fångats nära
varandra ofta är mer genetiskt lika än fiskar som fångats långt ifrån varandra.
Tack vare Forskarhjälpen, kommer vi att få tillgång till ytterligare drygt 1000
fiskar från mer än 20 platser runt Sveriges kuster. Med resultatet från DNAanalysen kommer vi att kunna göra ett ännu större släktträd än det ovan. Trädet
byggs genom att vi med hjälp av avancerade dataprogram jämför den genetiska
informationen vi får fram från alla fiskar som undersökts. När släktträdet är
färdigbyggt, skickar vi en web-länk till er och ni kommer kunna gå in i trädet och
se precis vilken fisk ni skickat till oss och hur den är släkt med de andra fiskarna!
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Kemi i släktforskningens tjänst
av Leif Andersson, Ulla Gustafson, Jessica Pettersson och Álvaro Martínez Barrio (UU-SLU)

För att förstå hur det är möjligt att få fram DNA ur en cell är det nödvändigt att
lära sig lite om kemi. Kemin förklarar varför vi behöver sätta till diskmedel och
etanol för att få fram DNA från till exempel fisk.

LÖSLIG H ET
Vatten, H2O, består av två väteatomer (H2) och en syreatom (O). Syreatomen är
bättre på att dra till sig elektroner och man säger att den har större elektro
negativitet, jämfört med väteatomerna. Eftersom syrets elektronegativitet är
större än vätets, så kommer elektronerna som kretsar i banor kring vätet och
syret, oftare att befinna sig nära syret. Då elektronerna oftast är vid syret blir
syreänden av vattenmolekylen negativt laddad, medan de två ändarna med väte
blir positivt laddade. Detta innebär att vattenmolekylen har en negativ sida och
en positiv sida. Vatten och andra liknande ämnen ämnen som också har olika
elektriska ”poler” kallas för polära ämnen.

Elektron
H

Väteatomer
mer positiva

O

Syreatom
mer negativ

H

Atomkärna
Vattenmolekylens polaritet.

Motsatsen till polära molekyler är opolära molekyler, och här är elektronerna
jämnt fördelade över molekylen och molekylen saknar “poler”. Ett exempel på en
opolär molekyl är bensin som består av långa kedjor med kol och väte.
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LI KA-LÖSE R-LI KA
Kanske har ni hört talas om kemins gyllene regel; “lika-löser-lika”? Regeln
kommer ifrån att polära ämnen går att lösa upp i polära lösningsmedel, medan
opolära ämnen löser sig bäst i opolära lösningsmedel. Polära ämnen löser sig med
varandra eftersom de olika molekylerna kan binda till varandras positiva och
negativa ändar. Att lösa ett opolärt ämne (till exempel olja) i en polär vätska (som
vatten) är betydligt svårare, eftersom den laddade änden i den polära vätskan inte
kan hitta sin motsatta laddning i det opolära ämnet.
Vill man ytterligare öka lösligheten av fasta ämnen i vätskor kan man höja
vätskans temperatur. När temperaturen höjs börjar molekylerna i såväl det fasta
ämnet som i vätskan att hoppa runt slumpvis och den ökade rörelsen ökar
chansen för att de ska träffa en del av en molekyl som har motsatt laddning och
kunna lösa sig. Att molekylerna rör sig när man värmer dem är förklaringen till
varför det är enklare att lösa socker i varmt tevatten än om man försöker i kallt
kranvatten.
I experimentet används diskmedel för att öppna upp cellens yttre ”skal”
(membran), men även cellkärnans membran, eftersom DNAt finns packat i cell
kärnan.

Cellens anatomi
Cellmembran

Cellkärna

Nukleol
Vakuol
Lysosom
Cytoplasma
Mitokondrie

Endoplasmatiskt
nätverk

Golgiapparaten

Cellen och cellkärnan med DNA

Nobelmuseet | DNA-jakten 2014 19

Cellmembranets struktur
Cellens utsida

Dubbelt lager
med lipider

Cellens insida

Polärt huvud
Proteiner integrerade i
cellmembranet

Cellens membran.

Cellmembranet och membranet kring kärnan (nucleus) består av ett dubbelt
lager med fettmolekyler, lipider, som har en positiv ände, vilket gör att lipiderna
är polära molekyler.
I diskmedlet finns det ämnen som har en förmåga att lösa upp fetter genom den
gyllene regeln ”lika-löser-lika”. Sådana ämnen, ibland kallade tensider kan du
även hitta i tvättmedel, tvål och schampo. En tensid är en molekyl där en polär
molekyl med stor elektronegativitet är kopplat till en opolär molekyl. Resultatet
blir en molekyl som har både en opolär- och polär del. Eftersom den är både polär
och opolär kan den lösa sig i de flesta ämnen och vätskor (lika löser lika); något
som är perfekt för att bli av med fläckar av olika slag.
I normala fall förhindrar cellmembranen cellen från att lösas upp i vatten, som
finns både inuti (intracellulärt) och utanför (extracellulärt) cellen. Lipidmolekylerna skyddar cellen, eftersom lipidmolekylerna sitter med sitt laddade
“huvud” i vätskan och den negativa opolära “svansen” är riktat inåt. Eftersom
den negativt laddade svansen är skyddad från vattnet kan lipiderna inte lösas
upp. Tensiderna i diskmedlet löser upp cellmembranens dubbla lager med fettmolekyler.
Då cellen lösts upp av tensiderna och DNAt har kommit ur cellen skyddas DNA
genom att vi tillsätter iskall etanol. DNAt behöver skyddas eftersom det i cellen
också finns bl.a. proteiner som kallas DNaser. DNase är ett enzym. Enzymer är
protein som kan påskynda eller förstärka (katalysera) olika kemiska reaktioner.
DNase finns i cellens cytoplasma och fungerar som allra bäst vid normal kropps-
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temperatur. Är temperaturen för hög förstörs enzymet och är den för låg så
fungerar fortfarande enzymet men långsammare än vid normal temperatur.
I den levande cellen har DNaset till uppgift att skydda från främmande DNA som
tar sig in i cellen. Sådant främmande DNA kan t.ex. vara virus som försöker
infektera cellen. DNaset känner ingen skillnad på olika typer av DNA, utan
tuggar sönder allt DNA som kommer i dess väg. I cellen skyddas därför cellens
egna DNA från att brytas ned av cellens kärnmembran.
Genom att tillsätta iskall etanol efter att ha löst upp cell- och cellkärneväggarna
sänker vi temperaturen och också aktiviteten på DNaserna som är fritt blandade
med vårt DNA.
Då cellmembranen lösts upp är DNA löst i polärt vatten uppblandat med disk
medel. När vi försiktigt tillsätter etanolen (som är en opolär vätska) till lös
ningen, lägger den sig ovanpå vatten-DNA-lösningen utan att blandas. DNA
strängen syns som vita, tunna trådar som ”faller ut” i området mellan etanolen
och vattnet. Att DNAt ”faller ut” ur diskmedelslösningen, beror på att etanolen
är mindre polär än den polära DNA-molekylen och pressar DNA till vattnet och
tvingar det till att bli fasta trådar. Den låga temperaturen på etanolen kommer
också hjälpa till så att DNA:et att bli fastare och lättare att fånga upp.

ETANOL
Etanol är den alkohol som ingår i öl, vin och sprit. Stora mängder etanol används
framförallt inom industrin som lösningsmedel och som råvara vid plast- och färg
ämnestillverkning. Etanol används även vid framställning av mediciner, parfy
mer och hudkrämer. Etanol fungerar bra som motorbränsle och redan idag körs
många svenska bussar och bilar bara på etanol.
Etanol tillverkas genom jäsning. Jäsningen sker då små encelliga organismer, jäst,
äter socker och som biprodukt tillverkar alkohol. Man kan mata jästsvamparna
med rent socker, men även med vete, potatis eller tom träflis! Jästen dör om alko
holkoncentrationen blir högre än 16%, så vill man ha högre koncentration måste
alkoholen destilleras (kokas bort) och renas.
Ren etanol är en färglös vätska med brännande smak. Kokpunkten ligger vid ca
78 °C och fryspunkten ligger vid ca -111 °C. Därför kommer inte etanolen att
frysa när ni lämnar den i -20°C. T-röd som ni använder i ert experiment är sprit
med tillsatt kräkmedel. Man har även satt till ett rött färgämne, för att undvika
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att man dricker T-röd av misstag. T-röd används vanligtvis som bränsle i
campingkök eller som lösningsmedel för svåra fläckar och då behöver man inte
ha absolut ren alkohol, utan först och främst något som brinner bra eller löser
fläckar bra.
Etanol är något lättare, har lägre densitet, än vatten och eftersom den dessutom
är iskall kommer den inte att blanda sig när ni försiktigt häller den på DNAdiskmedelsvattnet.
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Hur många olika sorters sill
och strömming finns det?
av Leif Andersson, Ulla Gustafson, Jessica Pettersson och Álvaro Martínez Barrio (UU-SLU)

DNA-jakten är en del av ett större projekt där detta är en viktig fråga. Genom att
samla in sill och strömming från olika platser kommer DNA-jakten att ge viktiga
ledtrådar till hur olika sill- och strömmingsbestånd är besläktade med varandra.
Detta ger i sin tur viktig kunskap bland annat för Fiskeriverket som förvaltar och
skyddar denna viktiga naturresurs som lever runt Sveriges kuster. Målet är också
att DNA-jakten ska bidra till minst en forskningsartikel i ämnet. DNA-jakten
består av flera delmoment som beskrivs i detalj här.
OBSERVERA – Instruktionerna nedan kan komma att ändras under projektets

gång, ta därför för vana att kontrollera hemsidan och mailen för eventuella
uppdateringar!

A. I NSAM LI NG AV SI LL OCH STRÖM M I NG
Vi behöver hjälp att inventera de olika bestånden av sill och strömming som
förekommer runt våra kuster. Vi vill att ni samlar in 60–80 fiskar per klass och att
de kommer från en specifik fångstplats. Detta kan vara en utmaning, men förhopp
ningen är att ni i klassen kommer att kunna använda ert kontaktnät för att få tag
på färsk sill eller strömming för underökningarna. Det skulle kunna vara en lokal
fiskare, lokal fiskhandlare eller kanske någon i klassen som själv fiskar eller
känner någon som fiskar sill eller strömming. Kanske kan ni ordna en studiedag
där hela klassen fiskar sill eller strömming, eller besöker en fiskare för att ta reda
på hur fisket går till! Om möjligt vill vi att ni registrerar GPS-koordinaterna för
fångstplatsen samt redovisar vem som har fångat fisken (gärna namn och telefon
nummer).
För att detta material ska bli så värdefullt som möjligt vill vi också att ni för
söker samla in lekande fisk eftersom då kan vi koppla DNA-profilen till ett fisk
bestånd som leker vid en viss plats vid en viss tidpunkt – sillen och strömmingen
leker vår och höst. Vi tycker att det bästa är om ni kan få tag på fisken under
våren, dvs mellan mitten av maj och midsommar för att sedan frysa in den och
genomföra resten av arbetet på hösten. Det går också att fånga höst-lekande sill
eller strömming i slutet på augusti och under september men det är svårare att
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hitta fiskare som fångar höst-lekande fisk. Om ni inte har möjlighet att få tag på
lekande fisk så är det också av intresse att undersöka fisk utanför lekperioden
eftersom vi då kan analysera om olika bestånd är blandade eller om enskilda
bestånd håller ihop under hela året. Detta är viktigt att veta när man ska
bestämma hur mycket fisk man får fånga i olika områden. Om ni använder er av
en lokal fiskhandlare eller affär så får ni också en annan utmaning, nämligen att
spåra fiskens ursprung.

TI LLÄGGSU PPG I FT
I förvaltningen av fiskbestånd tar man bl a hänsyn till hur mycket fisk som får
fiskas, och med vilka metoder fisket utförs. Det finns organisationer som
utvecklar sk certifieringssystem för fisket. Fiskarna ansluter sig till certifierings
systemen och anammar på så sätt de hållbara fiskemetoderna. Fiskleverantörerna
märker sedan ut fiskprodukterna med certifieringssystemets logotyp så att vi som
konsumenter skall ha möjlighet att välja fiskprodukter som kommer från fiskare
som använt hållbara fiskemetoder. Certifieringssystemet bygger förstås på att alla
i produktionskedjan gör så som avtalat. Ett resultat av DNA-jakten är att vi
genom DNA-analyserna kommer att till viss del kunna spåra ursprunget av den
fisk som säljs i affärerna. Om ni till exempel köper färsk sill eller strömming i en
affär så kan dess faktiska ursprung matchas mot affärens uppgifter om detsamma.
Detta kan kräva lite detektivarbete, kanske vet inte handlaren direkt varifrån
fisken kommer men fråga då gärna om de kan ta reda på det.
Resultatet från detta arbete behöver inte redovisas i ett protokoll, utan man
kan skriva sin rapport i form av en löpande text.

B. DOKU M E NTATION OCH I N RAPPORTE R I NG
Allt arbete som görs måste dokumenteras för att det ska kunna användas som
underlag för forskningsprojektet. Dokumentationen sker i flera steg.
1. Först ska fiskarna undersökas enligt medföljande instruktioner och informa
tionen antecknas noggrant! Det är viktigt att fiskar och prov inte blandas ihop
så det medföljer provrör med id-nummer och etiketter som fiskarna ska
märkas med under arbetet.
2. Nästa steg är att skriva in de data som ni fått fram på DNAjaktens hemsida i ett
on-line formulär: http://www.nobelmuseum.se/sv/forskarhjalpen/dna-jakteninrapportering. Förslagsvis får varje grupp skriva in sina data och kontrollera

noga att det blev rätt. Kom ihåg att trycka på ”send” när det är klart!
3. För att inget ska bli fel ska ni också fylla i samma data på ett gemensamt
formulär för klassen som finns att kopiera här i häftet. När ni är klara skickar
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ni in alla prover och det gemensamma dataformuläret i svarskuvertet som
följer med er experimentsats till oss. Om ni har några frågor så går det bra att
maila till oss på adressen forskarhjalpen@nobelmuseum.se

C. DNA-PR E PARATION OCH DATA I NSAM LI NG
I ert paket får ni förmärkta provrör, etiketter och pasteurpipetter. Provrören ska
användas för att skicka in prover från den fisk ni samlat. Det finns två stycken
provrör med samma ID-nummer för varje fisk. Det ena ska användas för ett
muskelvävnadsprov och det andra ska ni använda för ett DNA-prov. Etiketterna
använder ni för att märka upp fiskarna med samma ID-nummer som står på
provröret. Muskelvävnadsprov och DNA-prov tar ni fram genom att utföra
laborationen enligt protokollet som finns längre bak i häftet. Provrören och det
gemensamma laborationsformuläret ska skickas in i svarskuvertet.

För att genomföra laborationen behöver skolan tillhandahålla
följande material:
Iskall T-sprit (ca 1 dl per grupp, måste ha varit i en frys över natten innan), rena
skalpeller (eller vassa knivar eller vass sax), bägare i två olika storlekar (50 och
100ml), kaffefilter, rena skedar att mosa och röra med, rena glasstavar eller
liknande att fånga upp DNA med, noggrann våg, handdiskmedel.
1. Laborationen börjar med att varje grupp får provrör med ID-nummer, samt
etiketter och därefter fördelar ni fiskarna mellan grupperna.
2. Ge varje fisk ett unikt ID-nummer från provrören.
3. Första arbetsmomentet är att väga och mäta längden på fisken och anteckna
detta noggrant.
4. Nästa steg är att öppna buken på fisken enligt protokollet och bestämma könet
på fisken, vilket antecknas.
5. Ett muskelprov ska tas från fisken. Muskelprovet läggs i det förmärkta prov
röret som har samma ID som fisken. Detta ska skickas in.
6. Preparera DNA-prov enligt instruktionen här i häftet. DNA-provet läggs i det
andra provröret med samma ID som fisken. Även detta prov ska skickas in.
7. Sammanställ anteckningar i pappersformulär som skickas in och med onlineformuläret. Spara anteckningar med ID-nummer för att fortsätta när
analysresultaten kommer tillbaka.
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D. DNA ANALYS I U PPSALA
När vi har fått in alla prover så kommer vi att mäta koncentrationen på proverna
för att vara säker på att vi fått tillräckligt med DNA. Därefter kommer de att
analyseras med en metod som gör det möjligt att undersöka cirka 80,000
genetiska varianter. Baserat på dessa resultat kommer vi att genomföra genetiska
analyser för att fastställa släktskapet mellan alla de prover vi fått in och räkna ut
ett släktskapsträd.

E. ANALYS AV SLÄKTSKAP
När vi är klara med den genetiska analysen kommer ni få tillgång till en web-sida
där ni kan ta del av de viktigaste resultaten vi uppnått. Genom att mata in
id-numret för fisken ni arbetat med kommer ni att kunna se hur den är släkt med
andra fiskar och man kan undersöka om resultaten för den grupp av fiskar klassen
samlat in stämmer med den fångstplats som den lokala fiskhandlaren uppgett.

F. PR ESE NTE RA R ESU LTATE N SOM E N POSTE R
När allt detta arbete är klart återstår en mycket viktigt del av forskningsarbetet,
nämligen att presenterar resultaten. Detta görs med en poster som varje grupp
ska skapa. Mer om detta längre fram.
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Laborationsprotokoll DNA-jakten
av Leif Andersson, Ulla Gustafson, Jessica Pettersson och Álvaro Martínez Barrio (UU-SLU)

Tidsåtgång
30–45 minuter

OB S:
VI KTIGT, innan du börjar:
• använd alltid plasthandskar när du hanterar prover för att skydda dig själv och
proverna
• var noga så att du inte kontaminerar prover (blandar ihop) och rengör skalpell
och annan utrustning innan du börjar med nästa fisk.
Som förberedelse på arbetet kan du med fördel gå in och göra den virtuella
dissektionen på följande sida:
http://www.learnify.se/learnifyer/player?id=16efd947-de83-43f1-a74366121b4c1bce&startId=134488

Material till varje grupp:
• Anteckningsmaterial
• Engångs plasthandskar till alla i gruppen
• 8 provrör med 4 olika identitetsnummer (finns i Forskarhjälps-paketet)
• Etiketter att märka fisken med (finns i Forskarhjälps-paketet)
• 4 stycken strömmingar eller sillar per grupp (helst fångade under vår- eller
höstlek; leken är den period då fiskar parar sig)
• 1 vass kniv (gärna skalpell) eller sax
• 1 pasteurpipett i plast (finns i Forskarhjälps-paketet)
• 1 gaffel eller sked
• 1/2 dl vatten
• 1 kaffefilter
• 15–20 droppar av handdiskmedlet YES
• 1 dl iskall T-röd (T-sprit)
• 1 liten (50ml) bägare eller glas
• 1 större (200–250ml) bägare eller glas
2 glasstav, plastsked, gaffel eller liknande att röra runt med
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UTFÖRAN DE
Förberedelse
Fördela provrör, etiketter och fiskarna till grupperna.

Registrering av fiskens yttre egenskaper
• Sätt på handskar för att skydda er mot fisklukt och fisken mot att bli
nedsmutsad av era händer. Var noggranna med att inte ta i olika fiskar eller i
varandra för då kan proverna bli kontaminerade.
• Ge fisken ett identitetsnummer genom att skriva av identitetsnumret från ett
förmärkt provrör på en etikett.
• Sätt fast etiketten på fisken. Från och med nu är det viktigt att fisken och dess
ID-rör alltid följs åt.
• Mät och väg fisken. Anteckna vikt (gram) och längd (cm). Var noggrann med
att inte blanda ihop fiskar och använd en plastfolie eller liknande vid vägning
för att inte kontaminera fisken.
Längd (cm)

•
•

Ta muskelprovet här!

Mätning av fisk och plats för muskelprov.

Bestämning av kön
• Sprätta försiktigt upp buken genom att starta vid analöppningen och skära
eller klippa framåt mot gälarna.
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Fiskens inre organ
Njure

Simblåsa

Romsäck/mjölkesäck

Gälar

Lever

Hjärta

Magsäck

Gallblåsa

Analöppning
Tarmar

Fiskens inre organ.

• Precis innanför skinnet, längs buken, finner du två
långa säckar, som antingen är vit eller svagt
rosaröd. Säcken kan vara ett par centimeter lång
och upp till 1 1/2 centimeter tjock. Om säcken är vit
är detta mjölken och fisken är en hanne. Är säcken
rosa, är det en hona och säcken är fylld med rom.
• Anteckna vilket kön fisken har, håll ordning på
ID-nummer!

Framtagande av muskelprov
• Skär eller klipp ut en bit fiskkött; ca 1x1 cm från muskulaturen ungefär mitt på
fisken där muskeln är som störst. (Se bild 11)
• Lägg provet i ett av de förmärkta provrören som har samma ID som fisken.
• Använd pasteurpipetten för att fylla på röret med T-röd upp till rörets 1.8 ml
markering.
• Skruva på locket.
• Lämna röret med muskelprov och T-sprit till läraren innan nästa steg påbörjas.

Framtagande av mjölke/rom till DNA.
Det är betydligt svårare att få fram DNA ur rom än mjölke. Det är för att
rommen innehåller mycket näring för det kommande fiskynglet. Dessa närings
ämnen är ett hinder i processen.
För att alla ska få möjlighet att lyckas; försök byta fiskar och deras identitetsrör
med varandra, så att alla får åtminstone en hane om det är möjligt. Finns det för
få hanar så föreslår vi att ni använder de vävnader som ni ser innehåller mycket
blod eftersom de är kraftigt röda. Detta är lever, njure, mjälte och hjärta. Följ
samma protokoll som för mjölken, men det krävs lite mer arbete att mosa
vävnaden.
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Utvinning av DNA
• Lägg säcken med mjölke (eller en eller flera
blodfyllda vävnader) i den mindre bägaren.
• Mosa mjölken eller vävnaden i den lilla
bägaren med gaffel eller baksidan av en
sked. Ju bättre du mosar, desto mer enskilda
celler kommer finnas och desto bättre
resultat kommer du få.
• Häll på vattnet på “moset”. Rör om med
gaffeln eller skeden, så att allt blir väl
blandat.
• Sila innehållet i bägaren genom ett kaffe
filter, ner i den större bägaren (det kan ta
upp till 15 minuter. Saknar man trattar kan
filtret tejpas längs utsidan av bägarens

Rom.

kanter). Det är viktigt att filtret inte når ner
i vätskan som droppar ner i glaset.
• Släng kaffefiltret med innehåll. Det är alltså
vätskan som nu är fri från föroreningar som
vi ska använda. Enskilda celler kan komma
igenom kaffefiltret och finns nu i den
genomrunna vätskan.

Hjärta.

• Använd en ren sked och rör i vätskan. Lägg
märke till hur lös vätskan känns.
• Häll på 15–20 droppar av diskmedlet YES.
• Rör om med plastskeden och lägg märke till
hur vätskan nu är mer trögflytande. Vätskan
blir mer trögflytande, eftersom DNA inte
längre hålls kvar i cellerna, då cellväggarna
brutits upp av tensiderna i diskmedlet.
• Luta den större bägaren med fisk-

Lever.

diskmedelsvattnet och häll försiktigt 1 dl
iskall T-röd från frysen längs bägarsidan.
• T-röd lägger sig som ett skikt över fiskdiskmedelsvattnet. I gränsskiktet mellan
T-röd och fisk-diskmedelsvattnet faller
DNA:t ut som långa DNA trådar och syns
med blotta ögat som ett slöjigt, vitaktigt
lager.
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Mjälte.

• Stoppa ner en ren glasstav eller plastsked/trästicka i botten på glaset och rulla
försiktigt upp DNA trådarna. Var försiktig med glasstaven, så att de två skikten
inte blandas helt.
• Fyll fiskarnas identitetsrör med 1 ml kranvatten med hjälp av en pipett. Skrapa
ner DNAt som fångats på glasstaven så att det hamnar i vattnet. Ju snabbare
DNAt hamnar i vattnet, desto bättre, eftersom det snabbt blir hårt.

Avtagning av handskar.
1. Ta av den ena handsken.
2. Håll den avtagna handsken med den andra handen som fortfarande är
behandskad.
3. Dra av den andra handsken samtidigt som du håller i den redan avtagna
handsken.

Avslutning
• Lämna rören med DNA upplöst i vatten till läraren.
• Städa upp på bänken och gör rent efter dig.
• Rengör bägare, skalpeller, sax, glasstavar och annan utrustning så att de inte
kontaminerar nästa fisk.
• Ta av handskarna som på bilden för att undvika att få fisk på händerna.
• Spara anteckningarna på en säker plats. Börja om med nästa fisk om det inte är
klart.
Skriv in dina anteckningar i det gemensamma formuläret samt i onlineformuläret.
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Postertävling
När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slut
satser så måste de dela med sig av detta till andra forskare och till omvärlden.
Detta görs via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser bl a.
På konferenserna ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete
eller så har de gjort en affisch - en poster - som de har med sig till konferensen och
sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid speciella tillfällen på konferensen är det
sk “postertid” – då står forskarna vid sina postrar och berättar och svarar på
frågor om dem.
Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna skall få insyn i en forskares
vardag så är en av uppgifterna just att tillverka en vetenskaplig poster som
berättar om vad de gjort och vilka resultat de har fått i DNAjakten.
Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan
gemensamt ut EN affisch/poster som får representera skolan i en tävling. Om
röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst.
Enligt vår erfarenhet är det bäst att anordna en sluten omröstning, undvik att ha
en röstning med handuppräckning.
Gruppen får själva bestämma hur de vill utforma postern, antingen digitalt eller
genom att klippa och klistra (”analogt”). Läraren ansvarar tillsammans med
Nobelmuseet för att säkerställa att postern inte innehåller direkta felaktigheter
(t.ex. faktafel). OBS! Om postern gjorts analogt behöver ni skanna eller foto
grafera den. Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet
(forskarhjalpen@nobelmuseum.se) för granskning. Endast en poster per skola kan
delta (i det fall som fler klasser per skola deltar).
Alla posters kommer att kunna delas på Facebook och Twitter. Det är tillåtet att
rösta på flera postrar.
De tre postrar som fått flest röster (”gilla-tryckningar”) på Facebook visas för
en jury (vilka som ingår meddelas senare) som väljer det vinnande bidraget.
Vinnande poster belönas med tre biljetter till Nobelprisutdelningen i Stock
holms Konserthus den 10:e december 2014, samt 5000 kr till klasskassan.
En annan jury bestående av forskarna från Uppsala universitet kommer att
välja ut den bästa postern ur ett vetenskapligt, innehållsmässigt perspektiv, och
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formgivare från Nobelmuseet kommer att välja den bästa postern vad gäller
grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser kommer att få 2000 kr var till
klasskassan samt ytterligare ett pris var som meddelas senare.
De ca 30 posters som är med i tävlingen trycks upp som affischer och visas under
DNAjaktens avslutningskonferens.
Alla posters ska vara av storleken:
A1, dvs 59,4 x 84,1 cm. OBS! De ska vara i stående format!
Alla posters som vill vara med i tävlingen skall innehålla:
1. En titel.
2. Elevernas namn samt namnet på skolan.
3. En kort teoretisk bakgrund om DNAteknik samt om ett eller flera relaterade
Nobelpris.
4. Vad eleverna har gjort (Metod) och vilka resultat de fått.
5. Bilder (helst egna, annars bilder som är fria att använda).
6. Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, Uppsala universitet och Stiftelsen för
strategisk forskning) måste finnas med på varje poster!
Viktiga datum:
• Deadline för att skicka in poster till Nobelmuseet digitalt: 28 okt.
Vi diskuterar gärna postern under arbetets gång.
• Eventuella ändringar skall vara klara: 7 november 2014.
• Röstning på postrarna från den 17:e november till den 28:e november klockan
12.00 (då stänger vi röstningen).
• Vinnande poster utses med hjälp av en jury under eftermiddagen fredagen den
28:e november 2014. Formpriset och det vetenskapliga priset tillkännages på
avslutningskonferensen den 9 december 2014.
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DNA-jakten och Lgr-11
Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 7–9
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som
konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställ
ningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
•
Kropp och hälsa
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan
arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som
tekniken väcker.
Biologin och världsbilden
• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
Biologins metoder och arbetssätt
• Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och
utveckling.
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KU NSKAPSKRAV I B IOLOG I SLUTET AV ÅR SKU R S 9
E

C

A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och
använder då olika källor och
för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och
använder då olika källor och
för utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och
använder då olika källor och
för välut-vecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och
för att skapa enkla texter och
andra framställningar med
viss anpassning till syfte och
målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och
för att skapa utveckla-de texter och andra framställningar
med rela-tivt god anpassning
till syfte och målgrupp

Eleven kan använda informatio-nen på ett väl fungerande
sätt i diskussioner och för att
skapa välutvecklade texter och
andra framställningar med
god anpassning till syfte och
målgrupp.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
och även bidra till att formulera enkla fråge-ställningar och
planeringar som det går att
arbeta systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder
eleven utrustning på ett säkert
och i huvudsak fungerande
sätt.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar
som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
och även formulera enkla frågeställningar och planeringar
som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten
med frågeställningarna och
drar då enkla slutsatser med
viss koppling till biologiska
modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten
med frågeställningarna och
drar då utvecklade slutsatser
med relativt god koppling till
biologiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang
kring resultatens rimlighet
och bidrar till att ge förslag på
hur undersök-ningarna kan
förbättras.
Dessutom gör eleven enkla
dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan jämföra resultaten
med frågeställningarna och
drar då välut-vecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimEleven för utvecklade resone- lighet i relation till möjliga felmang kring resultatens rimlig- källor och ger förslag på hur
undersökningarna kan förhet och ger förslag på hur
bättras och visar på nya tänkundersökningarna kan förbara frågeställningar att
bättras.
undersöka.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av under- Dessutom gör eleven välutsökningarna med tabeller, dia- vecklade dokumentationer av
gram, bilder och skriftliga rap- undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftporter
liga rapporter.
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Eleven har grundläggande
kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska samman-hang och visar det
genom att ge exempel och
beskriva dessa med viss
användning av biologins
begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper
om evolutionsteorin och
andra biologiska sammanhang
och visar det genom att förklara och visa på samband inom
dessa med relativt god
användning av biologins
begrepp, modeller och teorier.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem
och populationer och beskriver då enkelt identiﬁ erbara
ekolo-giska samband och ger
exempel på energiﬂ ö-den och
kretslopp.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem
och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och
förklarar och visar på samband
kring energiﬂ öden och kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och
till viss del underbyggda resonemang kring hur människan
påverkar naturen och visar på
några åtgärder som kan bidra
till en ekologiskt hållbar
utveckling.
Eleven kan ge exempel på och
beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors levnadsvillkor.
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Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur
män-niskan påverkar naturen
och visar på fördelar och
begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till en
ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven kan förklara och visa
på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin
och andra biologiska sammanhang och visar det genom att
förklara och visa på samband
inom dessa och något generellt drag med god användning
av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem
och populationer och beskriver då komplexa ekologiska
samband och förklarar och
generaliserar kring
energiﬂöden och kretslopp.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda
resonemang kring hur människan påverkar naturen och
visar ur olika perspektiv på
fördelar och begränsningar
hos några åtgärder som kan
bidra till en eko-logiskt hållbar utveckling.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala
natur-vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 7–9
Kemin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
• Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och
nanoteknik.
Kemins metoder och arbetssätt
• Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av
ämnen.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika
källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

KU NSKAPSKRAV I KE M I I SLUTET AV ÅR SKU R S 9
E

C
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Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och använder då
olika källor och för enkla och
till viss del underbyggda
resone mang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och använder då
olika källor och för utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och använ-der då
olika källor och för
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informatio-nens och källornas
trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda
informationen på ett i
huvudsak fungerande sätt i
diskussioner och för att skapa
enkla texter och andra
framställningar med vimed
viss anpassning till syfte och
målgrupp.

Eleven kan använda
informationen på ett relativt
väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa
utvecklade texter och andra
framställningar med relativt
god anpass-ning till syfte och
målgrupp.

Eleven kan använda
informationen på ett väl
fungerande sätt i diskussioner
och för att skapa välutvecklade
texter och andra
framställningar med god
anpassning till syfte och
målgrupp.
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Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att
formulera enkla frågeställningar och planeringar som
det går att arbeta systematiskt
utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera
enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon
bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder
eleven utrustning på ett säkert
och i huvudsak fungerande
sätt. Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna
och drar då enkla slutsatser
med viss koppling till kemiska
modeller och teorier.

I undersökningarna använder
eleven utrustning på ett säkert
och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med
frå-geställningarna och drar
då utvecklade slutsatser med
relativt god koppling till
kemiska modeller och teorier.

Eleven kan beskriva och ge
exempel på några centrala
naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa
på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera
enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder
eleven utrustning på ett
säkert, ända-målsenligt och
effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten
med frågeställningarna och
drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till
kemiska modeller och teorier.
Eleven för välutvecklade resoEleven för enkla resonemang
Eleven för utvecklade resone- nemang kring resultatens rimkring resultatens rimlighet
mang kring resultatens rimlig- lighet i relation till möjliga feloch bidrar till att ge förslag på het och ger förslag på hur
källor och ger förslag på hur
hur undersökningarna kan
undersökningarna kan förundersökningarna kan förförbättras. Dessutom gör elev- bätt-ras. Dessutom gör eleven bättras och visar på nya tänken enkla dokumentationer av utvecklade doku-mentationer bara frågeställningar att
under-sökningarna med tabel- av undersökningarna med
undersöka.
ler, diagram, bilder och skrift- tabeller, diagram, bilder och
Dessutom gör eleven välutliga rapporter.
skriftliga rapporter.
vecklade dokumentationer av
undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
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Eleven kan förklara och generali-sera kring några centrala
naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Checklista för lärare
Planera samarbete med svenska, (eng?) och bild
Planera lektioner (5-10?)
Kopiera textmaterial
Genomföra förberedande lektioner
Spåna på hur insamlingen ska gå till
Diskutera frågeställning
Var/ hur förvara över sommaren?
Genomföra insamling av fisk
Boka Skype-samtal med Alvaro/Leif
(ett inledande, kanske ett för frågor vid ett senare tillfälle)
Ta emot låda med material
Förbereda laboration (gå igenom hur det ska fungera osv)
Genomföra laboration
Skicka in prover och data
Förbereda posterarbete (med bild- och svenskalärare?)
Titta på analysresultat och dra slutsatser
Göra postrar
Ställa ut postrar
Rösta fram bästa poster i klassen/på skolan
Skicka in vinnande poster till forskarhjalpen@nobelmuseum.se
Rösta på Facebook
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Kontaktuppgifter
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