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BF:s årsmöte på Öland 2016
Text och foto: Helene Hultqvist, behörig lärare i biologi och naturkunskap vid
Hultfreds gymnasium

När inbjudan till årsmöteshelgen kom i början av april var jag inte sen att anmäla mig. Jag har aldrig
varit med tidigare, men i år passade det bra och programmet för helgen lät fantastiskt.
”Att komma till Öland i försommartid och njuta
av den fantastiska naturen på alvarmarker, i lundar och på strandängar och få möjlighet till trivsam samvaro med andra biologilärare” som det
stod i inbjudan, det lät helt enkelt för lockande
för att kunna avstås.
Så en mycket tidig lördagsmorgon i början av
juni satte jag mig i bilen och körde ner till Öland
och Borgholm. Första dagens aktiviteter utgick
från Ebbas café i Borgholm där vi också var inkvarterade under helgen och efter frukost begav
vi oss i väg för en heldag med exkursioner i den
öländska naturen.

Lördag
Vårt första stopp blev på Station Linné, Ölands
skogsby. Dave Karlsson som är stationsföreståndare och som många kanske känner igen från
radioprogrammet Naturmorgon, där han har
varit med som insektsexpert, tog emot oss och
berättade om stationen. Stationen besöks varje år
av ca 100 forskare som kommer från hela världen. Många av dessa forskare kommer också från
olika forskningsfält och möts här på Öland, vilket gör stationen speciell.
Ett av de forskningsprojekt som pågår på
stationen är Malaisefälleprojektet, där man har

samlat in ca 80 miljoner insekter från 54 olika lokaler runt om i landet
under en period mellan 2003 och 2006. Projektets syfte har varit att få en
utökad kunskap om den svenska insektsfaunan och då främst dåligt kända
grupper som t.ex. steklar och tvåvingar.
Under projektets gång har man hittat inte mindre än 1400 nya arter för
Sverige varav ungefär hälften är helt okända för vetenskapen sedan tidigare.
Insekterna har samlats in med s.k. Malaisefällor och sedan sorterats i flera
steg. Man kan inte låta bli att imponerad av detta tidsödande och i många
fall svåra sorteringsarbete.
Till stationen kommer också studenter eller andra intresserade, som t.ex.
biologilärare, för att hjälpa till med sorteringsarbetet och för att samtidigt
lära sig mer om insekter. Innan man får arbeta med sorteringen på egen
hand får man under några dagars utbildning och handledning i hur man
sorterar de olika insekterna till de olika ordningarna. Kravet för att få delta
i sorteringsarbetet är att man stannar minst 5 veckor på stationen vilket gör
att det blir en vinst för båda parter.
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Parande blåvingar

Majbagge
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Innan vi begav oss ut i den öländska naturen så fick också en kort genomgång av de olika ordningarna av insekter och Dave berättade bland
annat att det går drygt 14 miljarder insekter på varje människa på jorden,
varav en miljard av dessa är myror och att ”världens” minsta insekt är 0,27
mm lång. Jag tror att vi var många som blev inspirerade av Daves föreläsning och själv handlade jag bland annat nytt insektslim efter att ha blivit
inspirerad till att förnya min välanvända insektssamling.
Efter en kort fikapaus och ett stopp i butiken på stationen mötte vi vår
guide för resten av dagen, Pav Johnsson, upp och tog med oss på en promenad. Pav är bland annat redaktör för den nyutkomna boken ”Ölands
Fåglar”. Vilken inspirerande, entusiastisk och kunnig guide! Vår promenad
började längs med ett fält av blommande vallmo och fortsatte sedan in i ett
lövskogsområde. Pav berättade detaljrikt om allt vi såg, både insekter, växter och fåglar. Många av de arter vi fick se är typiska för Ölands natur. En
av de vackraste insekterna som vi såg var helt klart den violetta majbaggen.
Samtidigt som solen gassade så mullrade åskan i bakgrunden och
horisonten blev allt mörkare. Vi fortsatte färden med buss söderut för att
inta lunchen vid Möckelmossen med hopp om att komma undan regnet.

Pav visar majbaggen för BF
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Men när vi steg ur bussen på alvaret hade temperaturen sjunkit, vinden
hade tilltagit och regnet hängde i luften, men lunchen smakade trots detta
fantastiskt.
Nu fick regnjackan och stövlarna tas fram och vi fortsatte ut på Alvaret.
Pav berättade om varför Alvaret är så speciellt, om det tunna jordlagret, det
speciella klimatet och hur växterna är anpassade till denna miljö på olika
sätt. Vi fick se många typiska arter för alvaret, bland annat alvarlök, ölandssolvända, bergskrabba och kalkstenslav. Innan vi återvände till bussen fick
vi också se en ängshök, vilket blev ett nytt kryss i min fågellista och det blir
man ju extra glad för.
Färden fortsatte sedan mot Borgs by och nu var vädrets makter på vår
sida igen. Solen sken och vi fick en underbar vandring genom ängsmarker
där orkidéerna blommade för fullt. Kvällen avslutades på Ebbas Café med
årsmötesförhandlingar och en underbart god middag.

Söndag
Dag 2 började med att vi gav oss iväg till Halltorps hage som är ett naturreservat som ligger på Ölands västra kust mellan Borgholm och Färjestaden.
Miljön i reservatet skiljer sig markant från den alvarmark som finns på
många andra delar av Öland. Här finns istället en mosaik av olika skogstyper
och området domineras av ädellövskog.
Området är framförallt känt för sina gamla ekar och den sällsynta ekoxen.
Och visst fick vi se ekoxe, dock ej levande men vi fotograferade naturligtvis
för fullt. I reservatet finns också ett stort bestånd av avenbok samt ett bestånd
av den sällsynta orkidéen guckusko. Tyvärr var Guckuskon överblommad vid
vårt besök, men det fanns mycket annat att titta på.

Flugblomster

Gamla ekar i Halltorps hage studeras

Johannesnycklar
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Längs med stigarna låg de omkullfallna träden
som plockepinn och de gamla ekarna i kärnområdet, själva Halltorps hage, gav ett mäktigt intryck. Skogen var otroligt vacker och är verkligen
värd ett besök, och jag kan inte förstå att jag inte
stannat här vid mina tidigare besök på Öland.
Här finns mycket att återvända till.
Sista stoppet innan lunch och avfärd hemåt
blev vid Rönnerums fornby. Entomologen Linda
Strand mötte oss där och visade oss runt. Rönnerums fornby ligger inne i mittlandsskogens
grönska och består av olika ädellövskogar, betade
torrängar, kalkfuktängar och våtmarker.
Linda berättade först kort om Entomologiska
föreningen och dess tidskrift Yrfän som är en ny
populärvetenskaplig tidskrift om insekter och
andra småkryp. Linda visade och gav oss också
lite tips om hur man kan jobba med insekter när
man är ute med elever. Sedan begav vi oss ut med
håvar och fjärilsböcker. Väddnätfjäril var en av de
fjärilar vi såg, det är en fjäril som minskat kraftigt
på senare år och som nu är fridlyst i hela Europa.
Vid en våtmark en bit in i området fanns både
vattensalamandrar, tätört och ett fint bestånd av
krutbrännare. Men framförallt blev vi fascinerade
av de stora och vackra trollsländorna som Linda
visade och berättade om. Vi såg både fyrfläckig
trollslända, bred trollslända och kejsartrollslända.
Och precis när vi skulle ge oss av så dök den upp,
ett levande exemplar av ekoxe. Vilken perfekt avslutning på dagens exkursioner.

Linda visar en väddnätfjäril för gruppen

Årsmöteshelgen avslutades med en god lunch på hotell Skansen i
Färjestaden innan färden gick hemåt. Jag är glad att jag anmälde mig till
årsmöteshelgen, mina förväntningar överträffades och att få träffa andra
naturintresserade är både roligt och lärorikt men framförallt väldigt, väldigt
inspirerande.

Vi uppmärksammar också att Linda Strand blev
vald till Entomologiska föreningens ordförade
sommaren 2016!

Levande ekoxe som Britta Pilkvist fann.
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Onödigt (?) vetande enligt Dave:
Estimerat antal insekter i världen är = 1 x 1018
1.000.000.000.000.000.000
Människorna är 7.000.000.000
Det går drygt 14 miljarder insekter
(varav en miljard myror) på varje människa
Om alla insekter dog ut skulle mänskligheten
gå under på mindre än tre månader!!!

En välutrustad Britta, ungdomarna Wedding begrundar
äventyret, och vi fick helt överranskande några nya
kompisar. Lärkan drillar och håller koll uppifrån.
Foto: Minna Panas och Monica Svensson
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Upptäckarklubben inspirerar
skolbarn i Göteborg
Text: Minna Panas, ma-no-teknik-lärare Kannebäcksskolan Tal och språk.
Alexandre Antonelli, professor i systematik och biodiversitet Göteborgs
universitet, Caroline Beck Adiels, fil dr fysik, samordnare Upptäckarklubben
Foto: Minna Panas

Vad är Upptäckarklubben?
Göteborgs universitets naturvetenskapliga fakultet finansierar
denna ”naturvetenskapa fritidsaktivitet” för skolbarn i åk 4
och 5.
Verksamheten heter Upptäckarklubben och är så populär
att platserna måste lottas ut. Astronomen och medieprofilen
Marie Rådbo initierade verksamheten för ca 5 år sedan för
barn som tycker om att experimentera, är nyfikna och vill veta
hur saker fungerar. Varannan vecka träffas ca 30 barn på Geovetarcentrum eller på någon av fakulteterna för att undersöka
olika naturvetenskapliga fenomen och göra experiment.
Jag träffade barnen på Institutionen för biologi och miljövetenskap innanför Göteborgs Botaniska Trädgård, där Alexandre Antonelli, professor i systematik och biodiversitet ledde
den andra av träffarna. Med sig har han de blivande gymnasielärarna Martin Hampus (biologi, kemi), Ebba Agervi (matte, kemi) och Niklas Börjesson (naturkunskap, teknik) samt
Caroline Beck Adiels, (biolog/biofysiker), en av ledarna samt
samordnaren av aktiviteterna i Upptäckarklubben på Göteborgs universitet.
Dagens träff startades med en film om hur man arbetar på
en biologisk expedition i regnskogarna. Därefter plockades de
pressade växterna från förra träffen fram. Barnen studerade
växterna som de plockat, pressat och skrivit insamlingsuppgifter till. Därefter skrevs all data in i insamlingsregistret och
samtidigt fick man lära sig om longituder, latituder och andra
uppgifter som behövs för registrering av växterna. De pressade
växterna var mycket fina och barnen var stolta över resultatet.
Så var det dags för träffens andra moment. Vi gick till
växthusen i Botaniska trädgården för att studera växterna på
plats. Vi upptäckte växternas mångfald och funderade kring
hemligheterna som låg bakom deras fantasifulla former. Vad
är ”rötterna” som hänger ner i luften från orkidéerna och vad
används de till? Hur fångar de köttätande växterna sina offer?
Varför behöver växterna fånga smådjur? Vad har växten för
nytta av att se ut som en levande sten? Varför är bladen ofta
stora och varför slutar de i en spets? Finns det växter som växer
på andra växter? Och många andra roliga och intresseväckande
frågor.

Biologen nr 3 • 2016

Lektionen slutade med en genomgång av funderingarna och
innehållet på nästa träff. ”Då ska vi sålla förna från skogen –
vissna blad och grenar på marken – och se vilka småkryp som
gömmer sig där! Vi kommer jämföra den biologiska mångfalden
mellan en barrskog och en lövskog”, berättade Alexandre.

Vem är Alexandre Antonelli?
Jo, nybliven professor i systematik och biodiversitet, vetenskaplig intendent i Göteborgs botaniska trädgård, konsult för
Universeum, ledamot i Sveriges Unga Akademi och flerfaldigt
prisad forskare.

Berätta mera om dig själv!
Jag blev fascinerad av vilda djur redan som litet barn när jag
åkte med familjen till den Atlantiska regnskogen i Brasilien.
Där fick jag för första gången se en fantastiskt blåskimrande
Morpho-fjäril flyga mot mig.
Intresset för naturen fortsatte i och med att jag tältade med
kompisar och reste omkring, men det var inte förrän jag läste
den underbara kursen ’Floristik och faunistik’ på universitetet

Alexandre Antonelli och två upptäckare i växthuset
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som jag blev riktigt biten. Då lärde jag mig att se naturens
beståndsdelar – arterna – och sedan dess har jag blivit en stor
förespråkare för den biologiska mångfalden. Idag leder jag en
forskargrupp på ca 30 personer, där vi tillsammans studerar
hur olika arter och ekosystem bildades, och hur vi bäst ska
kunna skydda naturen för kommande generationer.

söker se så många arter som möjligt och vad de håller på med.

Vad har du att säga till oss lärare om undervisningen i biologi och hållbarhet?
Ni spelar en JÄTTEROLL för hur det ska gå för Sveriges och
planetens natur! Försök gärna lära er mer om biologisk mångfald, inte bara i teorin. Försök att lära till exempel namnet och
hur man känner igen så många arter i varje organismgrupp
(fåglar, växter, svampar, insekter, mossor, ...) som er ålder! Det
lilla ni lyckas förmedla till era elever kan vara fröet till en helt
ny värld för dem. Undervisa gärna utomhus när det passar
– det gjorde Linné för länge sedan med flera hundra studenter – eftersom praktisk kunskap sitter så mycket bättre. Och för
gärna in projektarbeten och diskussioner vad gäller naturen och
hållbar utveckling med era elever, oavsett ålder och förkunskaper!

Sydamerika är din hemvist. Du reser mycket runt i
världen, du har koll på jordens arter. Har du någon
favoritmiljö?
Jag har en förkärlek till alla sådana platser där knappast någon
människa har varit - en naturlig miljö i sin fulla mening. Där
trivs jag som bäst. Sådana ställen har jag hittat högt upp i Anderna såväl som djupt inne i Amazonas och även på vissa ställen
i Sverige. ’Så här ska det se ut’, tänker jag, andas djupt och för-

Växthusen i Göteborgs botaniska trädgård är en spännande plats för nyfikna deltagare i Upptäckarklubben.
Här har ångmaskinen fångat intresset.
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Vem är Caroline Beck Adiels?

Du har studerat mycket hur bergen, klimatet och
artrikedomen hänger ihop. Berätta!
Trots att bergen bara täcker 1/8 av världens landyta, innehåller
de cirka en tredjedel av alla arter! När berg bildas - till exempel genom vulkanism eller pga plattektonik - skapar de nya
livsmiljöer där nya arter kan bildas. Berg är också biologiska
reservoarer, när klimatet blir varmare på plana områden, måste
arterna förflytta sig stora avstånd för att överleva i sin optimala
miljö, medan på ett berg behöver de bara förflytta sig ett litet avstånd uppåt för att hitta samma klimatzon. Men många
berg är idag hotade och behöver extra skydd och skötsel - till
exempel våra svenska fjäll, som håller på att växa igen på grund
av den globala uppvärmningen.

Hur går dina tankar om ditt drömprojekt
biodiversitetscentrum?
Hittills mycket bra! Jag har samlat ett gäng framstående representanter för flera organisationer som arbetar med biologisk
mångfald i Sverige, och de som även har biologiska samlingar.
Tillsammans håller vi på att bilda vad som kanske kommer
heta ”Centrum för Globala Biodiversitetsstudier”, där forskare och allmänheten kan mötas för att upptäcka, studera, utforska, och bevara den biologiska mångfalden. Vi rapporterar
gärna mer om detta i kommande nummer av Biologen!

Varför engagerar du dig i Upptäckarklubben? Du är
ju otroligt upptagen som det är?
Jag har alltid haft svårt att säga nej till spännande och viktiga
initiativ som detta! Att kunna engagera elever i ämnet som
jag brinner för är en fantastisk möjlighet, och jag förundras
varje gång jag ser en elevs ögon glittra av förtjusning över att
ha hittat en fin skalbagge i skogen, eller deras stolthet att se
skillnaden mellan en vitplister och en brännässla. Många är
idag oroliga över vad vi kallar ”artblindhet”, dvs den ökande
okunskapen om vad biologisk mångfald är och varför den är
viktig, och hur man känner igen även de vanligaste arterna i
naturen. Genom mitt deltagande i Upptäckarklubben hoppas
jag kunna inspirera eleverna i denna viktiga ålder, med förhoppning att de sedan kommer vilja lära sig mer och kanske
en dag bli riktigt engagerade i biologi.
Varje ny biolog behövs!
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Caroline, kan du berätta om dig själv!
Jag är en biolog som hamnat på institutionen för fysik på
Göteborgs universitet. Med en blandad universitetsbakgrund
som sträcker sig från geovetenskap och oceanografi, till molekylärbiologi och biokemi, landade jag till slut i medicinsk basforskning på Wallenberglaboratoriet där jag disputerade. En
postdoc i ett tvärvetenskapligt EU-projekt ledde mig till fysikinstitutionen där jag nu tillsammans med min fysiker-kollega
Mattias Goksör driver forskning inom ”Biologisk fysik”.
För 1 år sedan tog jag över ansvaret för Upptäckarklubben.

Varför tycker du att Upptäckarklubben är viktig?
Dels är jag spontant engagerad i att försöka få alla förstå vår
omgivning (ung som gammal), men allra roligast är att få inspirera människor till att själva undersöka, nyfiket ifrågasätta
och upptäcka. Detta står i fokus för Upptäckarklubben och
kan vi dessutom lyckas vända den ibland existerande uppfattningen att naturvetenskap är svårt, tråkigt, eller ointressant så
är det bara en bonus. En del av barnen har inte själva uttryckt
intresse av att vara med i klubben, utan ibland har en mor-/
farförälder, förälder eller syskon förespråkat det. Förhoppningsvis lyckas vi införliva det vi vill stå för och barnen får en
ny syn på hela disciplinen.
Viktigt för barnen, samhället och världen!
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Martin Hampus, Sofia
Jonasson och mamma
Cathrin inspekterar
växter som Sofia pressat.
Barnens insamlade
växter har fått riktiga
etiketter och finns nu på
syrefria herbarieark, som
kommer att förvaras för
all framtid på Göteborgs
Universitetets Herbarium!

De glada klubbdeltagarna Albin Karlsteen, Emrik
Bergman och Andreas
Varosy.

Vad kan vi lärare göra för att intressera elever för
naturvetenskap?
Bra fråga och jag vet inte om jag vågar uttala mig om det, har
inte undervisat en dag på grundnivå så jag har dålig koll på hur
förutsättningarna ser ut. Generellt sett tror jag lärare behöver
tid, inspiration och utrymme att få sväva ut i praktiska moment för att kombinera detta med teori. Men sedan tycker jag
vi föräldrar också kan dra vårt strå till stacken. Det behövs inte
traskas ut i skogen eller kräva en doktorstitel inom ett ämne
för att skapa grunden för nyfikenhet.

Jag har tråkigt nog stött på barn där de snarare begränsats
genom de vuxnas fördomar kring olika vetenskaper. Vem har
sagt att man inte kan älska bild i skolan, men ändå vara en
stjärna på matematik?
Det finns mängder med roliga experiment på diverse hemsidor och böcker med tips på experiment som man kan göra
tillsammans med sina barn; hemma i köket. Det är bara att
sätta igång! Lycka till!
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Vetenskap under huden
– undersök tatueringsfärgämnen
Ulrika Wedding Rudbecksgymnasiet Kemi/ naturkunskap 2016 har översatt artikeln
“Science under your skin” från Science in School 2015

De senaste åren har tatuering blivit alltmer populärt. När man överväger tatuering är det värdefullt att
väga in andra faktorer än om det är coolt eller snyggt med tatuering.
Här får du tillfälle att undersöka hur några tatueringsfärger reagerar när de påverkas på olika sätt.

De risker som finns med tatuering kan gälla de ingredienser som
finns i färgen, risker med orena verktyg vid tatueringen, framtida kostnader om man vill ta bort tatueringen och minimiåldern
för tatuering utan föräldrars tillåtelse. Bakom allt detta finns det
mycket vetenskap när det gäller pigmenten och nu ska du få
pröva mer om det.

2. Innehållsförteckningen

Frågor

1. Kanske känner du någon som har en tatuering, vilken faktor var avgörande för beslutet?

7. Googla på CI-numret och ange i din tabell vilken färg respektive CI-pigment ger. Läs också om pigmentet innehåller
någon metall.

2. Undersök om färgerna innehåller metaller. Kommer du
ihåg en metod att undersöka det på?

8. Hur överensstämmer dina sökresultat med ditt lågtest?

3. Vilka färger på lågan ger olika metaller?

5. I de flesta EU-länder finns det regler för att ingredienserna i
tatueringsfärgen måste anges på förpackningen. Finns innehållsförteckning på era förpackningar?
6. Varje godkänt färgämne har ett CI-nummer. Gör en tabell
över dessa i dina färger.

9. Kan du hitta något mer på nätet om dina funna pigment.
Har de några hälsorisker?
10. Står det något om vilka användningsområden dina pigment
har? En del färger kan användas i billack också…

1. Undersökning av om färgen
innehåller någon metall
Vissa metaller så som tungmetaller är skadliga för hälsan. Undersök om färgerna innehåller det med lågtest.

11. På vilket sätt skulle det kunna vara ett problem om tatueringsfärgen inte har en ordentlig innehållsförteckning?

Materiel:
ståltråd, eller träpinne, brännare, urval av tatueringsfärger

Utförande:
1. Doppa ståltråden i en liten droppe med tatueringsfärg.
2. Håll tråden med en degeltång i lågan från en brännare.
3. Notera färgen som blir olika beroende på vilka metallsalter
tatueringsfä gen innehåller.
4. Vilka hälsorisker eller risker för allergi kan det finns om tatueringsfärgen innehåller nickel eller t.ex. krom?
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3. Stabiliteten hos
tatueringsfärgen

4. Tatueringsfärgens
påverkan på enzymer

Ett problem som kan uppkomma vid en tatuering är att färgen En metod att avgöra ett ämnes påverkan på hälsan är att underinte är värmestabil då kan den brytas ner och ändras över tid. söka dess påverkan på enzymer. I det här försöket undersöker du
Undersök färgens stabilitet i detta försök.
om färgerna påverkar enzymer som finns i rå potatis.

Materiel:
Degel med lock, trefot, triangel, brännare, tatueringsfärg

Utförande:

Materiel:
Bägare, urglas, 3% väteperoxid, utspädd tatueringsfärg (till en
vattnig lösning). Rå potatis, kniv eller skalpell.

12. Placera en droppe tatueringsfärg i degeln. Lägg på locket och Utförande:
placera degeln i trådnätet.
17. Tärna rå potatis i 1cm3 kuber.
13. Värm under 30 sekunder.
18. Placera en potatistärning i en bägare med utspädd tatueringsfärg.
14. Lyft på locket och observera eventuella färgförändringar. Notera i din labbjournal och upprepa försöket med de andra 19. Låt potatisen stå i färgen i 15 minuter.
färgerna.
20. Upprepa detta med alla färger.
15. Många tatueringsfärger är värmestabila men det finns också
21. Överför väteperoxid till ett urglas.
de som bryts ner av värme och blir bruna och de som bryts
22. Lägg en potatistärning på urglaset med väteperoxid.
ner i solljus.
16. Kan du komma på en metod att undersöka om tatuerings- 23. Observera vad som händer. Notera i din labbok.
färgen tål solljus?
24. Upprepa detta för alla färger.
25. Ta nu en potatisbit som inte är behandlad med färg och lägg
den i ett urglas med väteperoxid. Vad händer?
26. Potatis innehåller enzymet katalas som har till uppgift att
bryta ner väteperoxid till syrgas och vatten i cellen. Man ser
det genom att det bildas små bubblor. Hur färgen påverkar
potatisens enzymer kommer att variera precis som den varierat när det gäller innehållet av metaller. Många metaller
har negativ effekt på enzymer.
27. I det här försöket använder du potatisceller. Diskutera om
man ändå kan överföra experimentet att visa om färgen är
hälsosam eller ohälsosam för människan?

Bilder från Wikipedia
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2 pr odukter uppfyllde det
som gr anskades

29 tatuer ingsfär ger
gr anskas

15 pr odukter innehöll
för bjudna ämnen eller för
höga halter av
för or eningar och hade
mär kningsbr ister

15 pr odukter stoppades
fr ivilligt av ansvar iga
för etag

B r ister för 7 pr odukter
kor r iger ades fr ivilligt av
ansvar iga för etag
12 pr odukter hade
mär kningsbr ister
5 pr odukter stoppades
fr ivilligt av ansvar iga
för etag

F igur 1. Utfall av projektet där 29 tatueringsfärger granskades.
Mer att läsa :
https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/rapporter/rapport_kontroll_tatueringsfarger_permanent_makeup.pdf

Ta bort tatueringar
är inte lätt
En liten tatuering med små bokstäver kan tas bort med laser.
Men större tatueringar som täcker stora ytor kan vara mycket
svåra att ta bort helt. Många vill bleka sina tatueringar men de
syns fortfarande efter flera behandlingar.
Vid behandling med laser slår ljuset sönder pigmentet som
sedan transporteras bort av kroppen. De produkter som bildas
vid nedbrytningen kan vara giftiga och orsaka skador på kroppen. Till exempel azofärgämnen bildar farliga nedbrytningsprodukter. Som kund har man alltid rätt att få reda på vilka
färger företaget använder vid tatueringen. Den informationen
ska innehålla färgens namn, uppgifter om importör, uppgifter om tillverkare, tillverkningsparti och innehållsförteckning.
Tuschfärger är exempelvis inte tillåtet att använda för tatuering.
Denna information ska tatueraren lämna skriftligt till sin kund.
I en undersökning som läkemedelsverket gjorde 2015 framkom att många tatueringsfärger innehåller farliga ämnen. Det
fanns t.ex. arsenik, antimon, barium, bly, anilin, bens-a-pyren
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och PAH:er (polyaromatiska kolväten). Ett annat problem var
att många tatueringsfärger som användes saknade innehållsförteckning. Nu finns en lagstiftning i EU som innebär att kunden
ska få skriftlig information om färgens innehåll.
Källa: läkemedelsverket.
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EUSO 2016 är avgjord i Estland
Text: Ulrika Wedding

Efter höstens uttagningar, vårens Sverigefinal och ett intensivt träningsläger i Göteborg var så
ungdomarna på plats i Tartu i Estland inför en vecka med tävlingar. 23 EU-länder kom till Tartu med
väl förberedda team.

Några av deltagarna med
Ulrika Wedding till höger

En mycket väl förberedd, välplanerad och välorganiserad tävling mötte oss alla. De första tre tävlingsdagarna hölls i universitetsstaden Tartu. Man kan säga att universitetet i Tartu är
ett av Sveriges äldsta universitet. Det grundades år 1632 under
svensktiden och Gustav den II Adolf står staty utanför huvudbyggnaden. De sista dagarna hölls i huvudstaden Tallin.
Uppgifterna var inte bara spännande, kreativa och utmanande utan de var också väl utprövade och lätta att översätta.
Den första dagens tävling hade temat mjölk. För biologerna
handlade det om att göra ost och sedan mäta och jämföra proteininnehållet i alla produkter med en Bradford assay. Det var en
tidsödande och praktiskt sett mycket krävande uppgift. Men
naturligtvis ett spännande tema eftersom våra elever är så välbekanta med mjölk.

Metoden bygger på att proteiner komplexbinder ett färgämne,
Coomassie Blue, som ger en blå färg. Färgintensiteten är proportionell mot mängden protein i lösningen och mäts med en spektrofotometer. En spädningsserie med en känd proteinlösning av
t.ex. albumin används som referens vid mätningarna. För att
lyckas måste man vara mycket noggrann vid pipetteringen av de
små mängderna, och dessutom genomföra beräkningarna under tidspress. Fysikuppgiften handlade om att med hjälp av laser
mäta ljusets spridning och på så sätt avgöra partiklarnas (micellernas) storlek i mjölken. Kemiuppgiften handlade om att med
hjälp av titrering bestämma mängden laktos i mjölken.
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Den andra dagens uppgifter handlade om batterier. Uppgiften var att tillverka ett billigt batteri
med hög effekt, som skulle driva en liten elbil i ett
Elbilsrace. De tre bästa lagen fick ett litet pris och
ett av dessa var ett av våra svenska lag. Kemiskt
fokus sattes på att konstruera ett batteri som gav
så hög spänning som möjligt. Den huvudsakliga
uppgiften med biologiskt innehåll handlade om
att undersöka en bränslecell som redan fanns färdig och som var framställd ur dy. Nu var det de
tävlandes uppgift att undersöka dess egenskaper.
Man hade isolerat en bakteriestam och genom
att studera bakteriens morfologiska och enzymatiska egenskaper skulle bakterien bestämmas.
Denna uppgift var varierad med lätta och svåra
inslag där laborativ noggrannhet och systematiskt tänkande hade stor betydelse för att lyckas.
Gramfärgning, undersökning av rörlighet och en
mängd enzymatiska reaktioner genomfördes för
att ge svar på vilken bakterie som fanns i provet.
Våra svenska lag gjorde mycket bra insatser
som belönades med silvermedalj respektive bronsmedalj och en liten bil. Det har varit en lång väg
fram till EUSO-europafinalen med många aktiva
på alla håll. Det är ett mycket omfattande arbete
som görs ideellt för att allt ska fungera inte bara i
Sverige utan förstås i alla deltagande länder, där
värdlandet gjorde en otroligt fin tävling.
I samband med det är det bra att få sagt att det
är så spännande att få vara med som en liten pusselbit för att göra tävlingen till en givande erfarenhet för deltagande ungdomar, och att vara med
och låta EUSO-tävlingarna bidra till att sprida
glädje kring naturvetenskapliga utmaningar och
förståelse mellan människor.
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DNA studeras

Från 1950-talets Biologen:

22

