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Sammanfattning  
The purpose of the literature study is to conclude which gene sequences are being used in 
DNA barcoding on plants and how the method in question is being used in three different 
biological occupations: diet analysis in ecology, analysis of pollen in forensics and analysis 
of ancient DNA (aDNA) in paleontology. Further it was also of interest to study how DNA 
barcoding can be used in high school settings and how the method correlates with the 
Swedish curriculum. How pupils have benefited from the chosen method and what 
limitations have arisen have also been touched upon. This literature study is based on 
scientific articles that have been sought with the keywords listed below. The results show 
that a combination of gene sequences, including rbcL, matK, trnH-psbA and ITS, works 
best in plant identification. At present, genetic barcoding is still in the developmental 
phase, where the method is limited by the number of reference sequences in the databases, 
which makes it difficult to exclude morphological-based methods in the three occupational 
fields. When using barcoding in upper secondary education it turns out that it’s in good 
agreement with the Swedish curriculum and increases the students' interest in the scientific 
subjects, since they can contribute with genuine research when adding reference sequences 
in the databases. The main limitations are the workload for the teacher, the teacher in 
question must be comfortable with the different laboratory steps and that the school must 
have access to necessary equipment. 
 

Nyckelord 
DNA barcoding, species identification, diet analysis, plant DNA, ITS, faeces, coprolites, 
pedagogy, education, high school, forensics, palynology, ecology, biodiversity, DNA 
extraction, ancient DNA (aDNA), herbivore diet 



Sammanfattning 
Syftet med litteraturstudien är att sammanfatta vilken gensekvens som används vid 
genetisk barcoding av växter och hur väl metoden i fråga tillämpas i tre biologiska 
yrkesområden: dietanalyser i ekologin, analys av pollensporer i forensisk biologi 
samt analys av uråldrigt DNA (ancient DNA) i paleontologin. Vidare var det även av 
intresse att se hur genetisk barcoding kan användas i den gymnasiala undervisningen 
och hur väl den passar in med de svenska styrdokumenten för skolan. Hur elever har 
gynnats av den valda metoden samt vilka begränsningar som har uppstått har också 
berörts. Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar som har sökts fram med de 
nedan listade nyckelorden. Resultaten visar att en kombination av gensekvenser, 
däribland rbcL, matK, trnH-psbA och ITS, fungerar bäst vid identifiering av växter. I 
dagsläget är genetisk barcoding fortfarande i utvecklingsfasen, där metoden 
begränsas av antalet referenssekvenser i databaserna, vilket gör det svårt att utesluta 
morfologiska identifieringsmetoder i de tre yrkesområdena. Vid användning av 
barcoding i den gymnasiala undervisningen visar det sig att det stämmer väl överens 
med de svenska styrdokumenten och ökar elevers intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena, då de kan bidra med värdefull forskning genom tillägg av referenssekvenser 
i databaserna. De största begränsningarna är att det blir ett stort arbetslass för läraren, 
att läraren i fråga måste vara bekväm med de olika laboratiska momenten och att 
skolan ska ha tillgång till nödvändig apparatur. 

Nyckelord 

DNA barcoding, species identification, diet analysis, plant DNA, ITS, faeces, 
coprolites, pedagogy, education, high school, forensics, palynology, ecology, 
biodiversity, DNA extraction, ancient DNA (aDNA), herbivore diet  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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Det är beräknat att drygt 8,7 miljoner arter existerar på Jorden (Mora et al., 2011) 
och dessa hade varit omöjliga att urskilja om det inte vore för att människan hade 
till vana att namnge alla. Det finns dock många arter som fortfarande är okända för 
oss (Henter et al., 2016) och med de metoder vi har tillgång till idag är det beräknat 
att det skulle ta över 1000 år att klassificera allihop (Mora et al., 2011). Ett problem 
är att utrotningshastigheten av arter har ökat nästan exponentiellt de senaste 
decennierna och vi riskerar att många arter hinner dö ut innan vi får reda på att de 
ens har existerat (Pimm et al., 2014). Enligt Artdatabankens rödlista har 4273 arter 
av 21 600 bedömts som rödlistade i Sverige, varav nästan hälften har klassats som 
hotade (Westling & Gärdenfors, 2015). 

Det är därför av stor vikt att införa åtgärder för artbevarande och vägen dit börjar 
med identifiering och klassificering av arter (Baker et al., 2017). Det är inte 
ovanligt att olika fält inom biologin samarbetar för artbevarande, då utrotning av 
arter är något som drabbar samtliga (ibid.). Artbestämning är därför inte enbart till 
värde för systematiker, utan även för evolutionära biologer som vill se evolutionära 
relationer mellan arter och för ekologer som vill förstå exempelvis interaktioner 
mellan arter, deras näringskedjor och uppbyggnaden av ekosystem ibid.). Om olika 
fält samarbetar med varandra kan stora genombrott göras inom biologin och vår 
förståelse för olika arter och deras utbredning, födovanor och livscykler blir 
bredare (ibid.). Det är inte förrän vi når förståelse kring dessa faktorer och hur de 
samspelar med varandra som åtgärder för bevarande kan införas (Hey, 2009). 

Att dela in organismer i olika taxa är det som står till grund för vad vi kallar 
taxonomi (Artdatabanken, SLU). De taxonomiska nivåer som finns är domän, rike, 
fylum, klass, ordning, familj, släkte och art (ibid.). Det var Carl von Linné som lade 
grunden för den moderna nomenklaturen och systematiken som används än idag 
(Calisher, 2007). Den moderna nomenklaturen går ut på att varje organism får 
binära namn på latin, det släkte och den art som organismen tillhör blir dess namn 
(ibid.). Vikten av det här är att alla människor runtom i världen gemensamt kan 
förstå precis vilken organism man pratar om när man säger Anemone nobilis, vilket 
i folkmun är blåsippa. Samtidigt som vi inte förvirrar den med Anemone nemorosa, 
som är vitsippa, fastän de tillhör samma släkte, sippor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

För någon utan djupare kunskap om biologi och systematik finns det risk att man 
skulle missta en vit blåsippa för en vitsippa och plocka den ändå, även om de skulle 
veta att blåsippor är fridlysta. Det är då vi inser att det finns begränsningar med att 
identifiera arter utifrån deras morfologiska egenskaper (Valentini et al., 2008). 
Ytterligare begränsningar med morfologiska identifieringsmetoder är att det oftast 
krävs att stora delar av individen är intakta, men också att identifieringen av vissa 
arter endast baserar sig på ett utav könen eller på ett specifikt steg i artens livscykel 

�1



(ibid.). För någon utan djupare artspecifika kunskaper hade proceduren blivit 
avancerad (ibid.). 

Att få tag i intakta individer är inte alltid möjligt, speciellt i yrkesinriktningar som 
ekologi med fokus på dietanalyser, paleontologi där uråldriga fynd hittas eller inom 
forensisk biologi. Det hade varit ogenomförbart för ekologer att fastställa den 
biologiska mångfalden i den lokala miljön med morfologisk identifiering efter 
genomförda dietanalyser, då exemplar i avföringen oftast har blivit helt förstörda 
efter matsmältningsprocessen (Valentini et al., 2008). Liknande problematik gäller 
för en paleontolog som vill rekonstruera en bild av hur exempelvis ekosystem var 
uppbyggda förr i tiden från fossila data (ibid.). Genetiskt material från fossiler, så 
kallat ”ancient” DNA (aDNA) möjliggör identifiering av arter när morfologiska 
karaktärer saknas (Meusnier et al., 2008). Inom forensisk biologi är palynologi ett 
relativt nytt forskningsområde, där identifiering av pollensporer kan koppla rätt 
gärningsman till brottsplats (Bell at al., 2016). 

En metod som blev uppmärksammad under 2000-talet och som förväntades ha stor 
potential för att hjälpa forskare i de olika yrkesinriktningarna är genetisk barcoding 
(Hebert et al., 2003). Metoden går ut på att identifiera arter genom att använda en 
standardiserad DNA-sekvens och matcha dem med referenssekvenser som finns 
lagrade i databaser (Kress et al., 2014). En sådan genetisk markör har fastställts hos 
djurarter och heter cytokrom c oxidas 1 (COI) och är en mitokondrisk gen med en 
längd på 648 baspar (Valentini et al., 2008). 

Förhoppningen var att genetisk barcoding skulle kompensera bristerna med de 
redan existerande identifieringsmetoderna och dessutom vara en snabbare och 
billigare process (Hebert et al., 2003). Dessa förhoppningar verkar ha mötts, då det 
med genetisk barcoding är möjligt att identifiera ett flertal arter i en och samma 
sekvensering, samt att dessa inte behöver vara intakta utan kan komma från 
miljöprov eller djurlämningar (Kress et al., 2014). Genetisk barcoding är därför 
både en snabbare och billigare metod vid identifiering (ibid.). Dock finns det ännu 
en del begränsningar i dagsläget, varav den största är att det inte har hittats en 
standardsekvens för barcoding av växter, men många förslag har framlagts (CBOL 
Plant Working Group, 2009; Kress, 2017). 

1.1.1 Barcoding i undervisningen
De naturvetenskapliga ämnena i skolan har länge varit impopulära bland elever och 
ointresset följer dem långt efter studenten, vilket leder till att få väljer en karriär med 
naturvetenskaplig inriktning (Kovarik et al., 2013). Det som orsakar detta bristande 
intresse är att elever upplever att de blir för dåligt förberedda i gymnasiet, att de inte 
presterar så bra i naturvetenskapliga ämnen och att läraren inte introducerar dem till 
befintliga karriärer (ibid.). Eftersom att det är på gymnasiet som elever oftast formar 
de intressen som står till grund för deras framtid, så som val av fortsatta studier eller 
yrke, är det viktigt att fånga elevers intressen där (Stoet & Geary, 2018). 
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Det är också av yttersta vikt att presentera det kvinnliga könet i de naturvetenskapliga 
ämnena, då det har visat sig råda en underpresentation av kvinnor i dessa ämnen 
internationellt (Ceci & Williams, 2011). Även i de länder där jämlikhet råder mellan 
kvinnor och män, som i Norden, har det visat sig att mindre än 25 % av alla som har 
blivit utexaminerade från högskolan eller universitetet med en naturvetenskaplig 
inrikting är just kvinnor (Stoet & Geary, 2018). Detta kallar Stoet & Geary (2018) 
”the educational-gender-equality paradox”. Det spelar ingen roll att kvinnor visar sig 
ha bättre betyg än män i dessa ämnen, få väljer ändå en naturvetenskaplig inriktning 
efter den gymnasiala utbildningen (ibid.). Det här gäller världen över (ibid.). Därför 
är det av största vikt att börja presentera fler kvinnor inom exempelvis biologin eller 
datorvetenskapen. 

Elever tillbringar större delen av sin utbildning inom skolans väggar, vilket kan få 
dem att känna att teorin hamnar väldigt långt bort från verkligheten (Steinke et al., 
2017; Musante, 2010). Vetenskapen handlar dock om att lära känna vår värld 
genom att göra experiment (Steinke et al., 2017), vilket man även kan se i 
styrdokumenten för den gymnasiala skolan (se avsnitt 1.1.2) gällande 
naturvetenskapligt arbetssätt. Det har visat sig att praktiskt arbete ger positiv effekt 
på elevers förståelse och inlärning och det krävs oftast inte mer än att utforska den 
närliggande miljön runtom skolan (ibid.). Verklighetsnära uppgifter ger elever en 
större känsla av relevans inför framtiden och ökar därmed deras intresse av ämnet 
(Kovarik et al., 2013). 

Genetisk barcoding har visat sig vara en givande metod att inkludera i den 
gymnasiala undervisningen då den tillåter elever att följa hela processen från början 
till slut, från datainsamling till datatolkning (Steinke et al., 2017). Metoden 
inkluderar både fältarbete och laborationer, teknikerna är tillräckligt lättanvända för 
att eleverna själva ska kunna genomföra varje moment, samtidigt som de är 
tillräckligt ”high tech” för att imponera på dem (Marcus et al., 2010). Metoden 
passar in i styrdokumenten, då den kombinerar flera viktiga aspekter inom biologin, 
så som ekologi och genetik, samt att den möjliggör för elever att använda modern 
utrustning och utveckla sin laborativa förmåga (Skolverket, 2011a; Steinke et al., 
2017). 

Med genetisk barcoding skulle gymnasieelever mer eller mindre kunna 
artbestämma vilken art som helst, till skillnad från om de skulle nyckla arter utifrån 
deras morfologi. Som tidigare beskrivits krävs det ofta artspecifik kunskap vid 
morfologisk artbestämning (Valentini et al., 2008) och för en elev som saknar den 
här kunskapen skulle hen lätt kunna missta en larv och en fjäril som två olika arter. 
Med skolans ramfaktorer, exempelvis den schemalagda tiden, blir det begränsat hur 
mycket artspecifik kunskap man hinner få med i undervisningen (Lindström & 
Pennlert, 2012) och därför blir genetisk barcoding en bra metod för att få med 
många relevanta innehållsdelar ur läroplanen på färre lektionstimmar. 
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Ytterligare en motivering till varför genetisk barcoding kan vara nyttigt att ha med i 
undervisningen är att upplysa elever om den alltmer utbredda användningen av 
bioteknik och informationslagring inom biologin (Kovarik et al., 2013), samt att de 
får utöva ”äkta” forskning och kan få sina fynd publicerade i databaser som 
används av forskare (Steinke et al., 2017). Det är även av stor relevans för elever 
att bli informerade om de kritiska problem som råder kring biologisk mångfald idag 
och som många yrkeserfarna forskare brottas med, då det kan bli svårare att 
ignorera konsekvenserna för den rådande och de kommande generationerna (ibid.). 

1.1.2 Naturvetenskapligt arbetssätt i styrdokumenten
I ämnesplanen för biologi framställs det att eleverna ska ha utvecklat ett antal 
förmågor efter avslutad gymnasial utbildning (Skolverket, 2011a). En av dem kan 
beskrivas som laborativ förmåga, vilket tolkas från punkten ”förmåga att planera, 
genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt 
förmåga att hantera material och utrustning” (Skolverket, 2011a).  

Vidare är det specificerat i kursplanen för Biologi 1 att ekologi, genetik och evolution 
är de tre stora huvudämnena. Det centrala innehåll som kan tänkas beröras med 
genetisk barcoding är följande: 

• ”Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt 
faktorer som påverkar detta” 

• ”Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor” 
• ”Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas 

huvudgrupper och evolutionära historia” 
• ”Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern 

utrustning” 
• ”Användning av genetiska data för studier av biologiska 

sammanhang” (Skolverket, 2011a). 

1.2 Syfte och målsättning
Syftet med min litteraturstudie är att utforska den nuvarande vetenskapliga 
litteraturen om genetisk barcoding. Målet är att sammanställa vilken standardiserad 
gensekvens som rekommenderas för identifiering av växter, samt hur väl metoden 
är applicerbar i olika fält, som dietanalyser inom ekologin, palynologi inom 
forensisk biologi och analys av ”ancient” DNA (aDNA) inom paleontologin. 

Till sist ska det även sammanställas hur genetisk barcoding har använts i den 
gymnasiala undervisningen och hur väl metoden passar in med skolans 
styrdokument i Sverige. Det är även av intresse att studera hur elever har gynnats 
av den valda metoden och vilka begränsningar som har uppkommit. 
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1.3 Frågeställningar

• Hur går genetisk barcoding till rent praktiskt? 
• Vilken standardsekvens rekommenderas för identifiering av växter? 
• Hur väl tillämpas genetisk barcoding i de tre användningsområdena: dietanalys på 

herbivorer, palynologi och ancient DNA (aDNA)? 
• Hur kan man använda sig av genetisk barcoding i den gymnasiala undervisningen 

och hur passar den in i den svenska läroplanen för biologi? 
• På vilket sätt har användandet av genetisk barcoding i den gymnasiala 

undervisningen gynnat elever och vilka begränsningar har uppkommit?  

�5



2. Metod

2.1 Avgränsning
Litteraturstudien kommer ha som mest fokus på genetisk barcoding av växter, då 
det i nuläget råder en gråzon om vilken gensekvens som kan tillämpas generellt vid 
artidentifiering av växter. Ytterligare fokusområden är dietanalyser av herbivorer, 
palynologi och ancient DNA (aDNA), där det ska sammanställas hur väl genetisk 
barcoding kan appliceras i de olika områdena. 

Då det även är som mål att studera hur genetisk barcoding har använts i den 
gymnasiala undervisningen är det tänkt att hitta förslag till hur detta har gjorts, hur 
elever har gynnats av den valda metoden och vilka begränsningar som har 
uppkommit. 

2.2 Informationssökning

2.2.1 Databaser
De databaser som har använts i störst grad är Google Scholar, Unisearch och ERIC. 
Google Scholar är en databas med majoriteten elektroniska artiklar och böcker 
tillgängliga. Även Unisearch, som är Linköping universitets egna databas, har 
elektroniska artiklar och böcker, men där är det existerande materialet mer 
lättillgängligt för studenter. Till sist är ERIC en databas som har en mer pedagogisk 
inriktning där artiklarna är hämtade från utbildningsvetenskapens värld. Härifrån 
hämtas artiklar som ska svara på den didaktiska frågeställningen. 

Då genetisk barcoding uppmärksammades år 2003, begränsades först sökningen 
från det året och framåt, för att samla information om hur metoden har utvecklats 
sedan dess. I vissa fall har artiklar med ett tidigare publiceringsdatum använts, då 
vissa metoder och fynd som varit av relevans till min studie har upptäckts före 
tiden av genetisk barcoding. Relevanta nyckelord som har använts i mitt sökande 
av artiklar finns listade i sammanfattningen.  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3. Genetisk barcoding
År 2003 kom ett förslag från Paul Hebert med kollegor att man kunde identifiera arter 
utifrån en standardiserad gensekvens (Hebert et al., 2003). Namnet genetisk 
barcoding kommer ifrån att standardsekvenserna liknas vid de streckkoder som finns 
på de varor vi handlar i butiker. Istället för att jämföra och identifiera arter utifrån 
deras morfologi baseras istället genetisk barcoding på individernas genom (ibid.). Då 
en flercellig organisms genom är väldigt stort skulle det inte vara tidseffektivt att 
jämföra hela genom mellan individer, därför föreslogs en standardiserad gensekvens 
som fanns återkommande i alla genom hos individer tillhörande djurriket (ibid.). 

Genen som valdes som standardsekvens för identifiering är belägen i mitokondrierna 
hos alla djurarter och heter cytokrom c oxidas I (COI) med en längd på 648 bp 
(Hebert et al., 2003). Vid val av en standardsekvens ska den vara tillräckligt variabel 
mellan arter för att kunna särskilja mellan dem och ge så god upplösning som möjligt, 
men inte vara för variabel inom arter för att felaktigt råka särskilja på två individer 
från samma art (Valentini et al., 2009). Med en standardiserad sekvens menas det att 
genen ska gå att hitta i genomet hos många olika arter från varierande taxonomiska 
grupper (ibid.). Standardsekvensen ska vara robust för att kunna genomgå 
amplifiering och sekvensering (se 3.1.3 och 3.1.4). En kortare standardsekvens kan 
vara av intresse när degraderat DNA ska hanteras, då en längre standardsekvens kan 
förhindra amplifiering av degraderat DNA (ibid.). 

Det finns fördelar med att välja en mitokondriell gen över en nukleär som 
standardsekvens för barcoding. I mtDNA förekommer genetisk rekombination mer 
sällan, vilket är fördelaktigt då en standardsekvens inte ska skilja sig åt för mycket 
mellan individer inom en art (Xu, 2005). COI-sekvensen är även en multikopie-gen, 
vilket betyder att flera kopior av genen finns tillgängliga i en och samma cell, tack 
vare förekomsten av ett större antal mitokondrier i en cell (Sakamoto et al., 2008). En 
multikopie-gen ger högre amplifiering med PCR och risken för kontamination blir 
mindre, det vill säga att om ens prov var kontaminerat med genetiskt material från en 
annan art med högre ”copy number” skulle den amplifieras mer i en PCR och ge 
missvisande resultat (Bell et al., 2016). 

Genetisk barcoding fungerar som ett komplement till andra identifieringsmetoder, det 
vill säga att arten i fråga måste sedan tidigare vara känd och namngiven (Kress, 
2017). Barcoding är fortfarande eftertraktat då det är en snabbare metod för att hämta 
information om en individ (ibid.). Standardsekvenser från tidigare identifierade arter 
samlas i databaser (se 3.1.5), där även analys av erhållet data genomförs 
(Ratnasingham & Hebert, 2007). Hebert et al. (2003) hävdade också att DNA 
barcoding kunde användas till att identifiera nya arter, genom att ”signalera deras 
närvaro” om deras COI-sekvens särskiljde sig tillräckligt mycket från 
referensarternas. 

Idag fungerar metoden bäst för att identifiera arter tillhörande djurriket och det finns 
över sex miljoner barcodes som har registrerats och godkänts i databasen BOLD (se 
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avsnitt 3.1.5), varav nästan 3,3 miljoner av dessa sekvenser identifierar individer ned 
på artnivå (Boldsystems, 2014-2019). Metoden har applicerats i stor skala på djur 
inom släktet Arthropoda (leddjur) vilket har gett positiva resultat, inte minst då 
tidigare identifieringsmetoder har varit bristfälliga vid särskiljningar av olika arters 
larvstadier (Ball et al., 2005), på mikroskopiska individer (Elias-Gutierrez et al., 
2008) och för individer med olika levnadsstadier (Foottit et al., 2009). De djurgrupper 
som har studerats mest från år 2003-2010, förutom de ryggradslösa djuren, är fiskar, 
fåglar och protister (Taylor & Harris, 2012). Genetisk barcoding har inte applicerats 
lika mycket på däggdjur, troligen då det är en taxonomisk grupp som redan har 
studerats i större utsträckning genom åren och kunskapen är djupare jämfört med 
andra djurgrupper (Wilson & Reeder, 2005). 

3.1 Från teori till praktik
För att komma till själva DNA barcoding-steget måste först en del laborativa moment 
utföras. Här nedan följer korta beskrivningar av varje moment. 

3.1.1 Insamling av prover
För att kunna identifiera arter måste man först hitta och samla in individer, vare sig 
det handlar om djur, växter eller svampar. Med en metod som genetisk barcoding är 
det även möjligt att samla in miljöprover, som vatten- eller markprover, för att 
bestämma artsammansättningen i den närliggande miljön (Valentini et al., 2008) eller 
länka gärningsman till brottsplats (Bell et al., 2016), livs- och läkemedelsprover för 
att fastställa att innehållsförteckningen över sagda arter stämmer, samt prover från 
avföring för att utföra dietanalyser (Valentini et al., 2008). 

3.1.2 Extraktion av DNA
I det här steget ska DNA separeras från de insamlade proverna för vidare analys. 
Den bäst lämpade metoden för extraktion kan variera med avseende på vilket typ 
av prov man har. Det finns bland annat färdiga kit innehållande de reagenser som 
behövs vid utvinning av DNA. Qiagen är ett företag bland många som säljer 
färdiga kit, där exempelvis DNeasy Blood & Tissue kit användes för att utvinna 
DNA från fiskprover (Cerutti-Pereyra et al., 2012) eller DNeasy Plant MiniTM kit 
som istället kan användas vid DNA-extraktion från växtprover (Kress & Erickson, 
2007). Ett annat färdigt kit från samma företag är QIAamp DNA stool Mini Kit 
som Bradley et al. (2007) och Deagle et al. (2007) använde vid extraktion av DNA 
ur fekalieprover. Varje färdigt kit har en instruktionsmanual från respektive företag 
som de har skapats ifrån. 

3.1.3 Amplifiering med PCR
Efter att DNA:t har extraherats ska det amplifieras för att erhålla en större mängd 
genetiskt material inför vidare analys. Amplifiering sker med PCR (Polymerase 
Chain Reaction) och även här är det vanligt att använda färdiga PCR-kit från olika 
företag som innehåller de reagens som krävs för en PCR, bland annat dNTPs och 
Taq-polymeras. 
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Fördelen med att använda COI som standardsekvens är att det går att skapa robusta, 
universella PCR-primers som fungerar för ett stort antal arter inom djurriket 
(Hebert et al., 2003). Vid användning av andra standardsekvenser som vid 
exempelvis identifiering av växtarter (se avsnitt 3.3) behövs andra komplementära 
forward och reverse primers. Det är av största vikt att designa rätt primers för att 
standardsekvensen av intresse ska amplifieras och inte resten av det genetiska 
materialet då det inte är av intresse i barcoding. 

3.1.4 Sekvensering av DNA
Med sekvensering av DNA fastställs ordningsföljden i nukleotidsekvensen (Brown, 
2007). Det finns olika metoder för sekvensering, exempelvis Sanger-dideoxy (Sanger 
et al, 1977), pyrosekvensering (Nyrén et al., 1993) och mer moderna next generation 
sequencing (NGS) (Valentini et al., 2008). De olika sekvenseringsmetoderna kan 
användas för olika ändamål i genetisk barcoding, till exempel fungerar NGS när man 
vill undersöka flera arter från ett miljöprov eller vid dietanalyser (ibid.). NGS-
metoden är dyrare att använda än de mer traditionella varianterna, därför vore det 
onödigt att analysera DNA från en enda individ med NGS när det finns billigare 
alternativ. 

Vad gäller kostnader för sekvenseringar har de minskat drastiskt de senaste åren 
(Wetterstrand, 2018). Det kostar knappt några kronor att sekvensera en megabas lång 
DNA-sekvens (ibid.). Vad gäller kostnaden för att sekvensera ett helt genom ligger 
det runt tusenlappen, vilket är en tiondel av kostnaden år 2011 (ibid.). Detta anses 
fortfarande som en för hög kostnad för att kunna genomföra 
helgenomssekvenseringar i dagsläget (se avsnitt 3.2.1). 

3.1.5 DNA barcoding
För att genetisk barcoding ska kunna tillämpas krävs det tillgång till databaser (Kress, 
2017). Där lagras information om alla arter, så som referenssekvenser och 
morfologiska attribut (Ratnasingham & Hebert, 2007). Det finns i dagsläget tre större 
databaser för lagring av barcodes: BOLD, (The Barcode of Life Datasystems), CBOL 
(Consortium for the Barcode of Life) och iBOL (International Barcode of Life) 
(Kress, 2017), där bland annat BOLD är tillgänglig för användning av allmänheten. 

Vid sökning i databaserna matchas angiven sekvens till den art som har mest lik 
referenssekvens (Hebert et al., 2003). Efter matchning går det även att avgöra 
släktskap med andra arter, vilket presenteras med ett fylogenetiskt träd i databasen 
(Ratnasingham & Hebert, 2007). Släktskapet avgörs utifrån hur många nukleotider 
som skiljer sig ifrån varandra mellan standardsekvensen och resterande 
referenssekvenser i databasen (Hebert et al., 2003). 

3.2 Genetisk barcoding på växter
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3.2.1 Standardsekvens vid identifiering av växter
För barcoding av växter fungerar inte COI-genen som standardsekvens, därför att 
mitokondriegenomet (mtDNA) hos växter inte har förändrats tillräckligt mycket via 
evolutionära processer, vilket har resulterat i att mtDNA inte är tillräckligt variabelt 
mellan växtarter (Hollingsworth et al., 2009). Gener från plastidgenomet är de som 
delar flest önskvärda egenskaper med mtDNA hos djur för genetisk barcoding (Chase 
et al, 2007). De är multikopie-gener vilket gör den bättre lämpad för PCR (Bell et al., 
2016), men en nackdel är att de flesta plastidgener inte är tillräckligt variabla mellan 
arter för att kunna särskilja mellan dem (Chase et al., 2007). Hos vissa växter 
utvecklas plastiderna till kloroplaster (Fujiwara et al., 2010), men kloroplastgenomet 
har också vissa begränsningar då vissa växtdelar saknar eller har ett begränsat antal 
kloroplaster i sin struktur, som exempelvis pollen (Richardson et al., 2015). 

Sedan artikeln publicerades år 2003 av Hebert et al., har flera studier gjorts med 
förslag om vilken standardsekvens som ska användas för identifiering av växter. 
Kress et al. (2005) föreslog en kombination mellan ITS och trnH-psbA som 
standardsekvens för identifiering av växter. Både ITS och trnH-psbA är spacer-DNA, 
det vill säga okodande sekvenser som ofta är belägna mellan kodande gener (ibid.). 
ITS finns beläget i ribosomerna och är en nukleär gen hos de flesta fotosyntetiserande 
växter, samt hos svampar (ibid.). I dagsläget är det den enda nukleära genen som 
föreslagits som standardsekvens för barcoding av växter (Li et al., 2015). Den kan 
delas upp i två mindre fragment, ITS1 och ITS2, vilket är en fördel vid sekvensering 
av degraderat DNA (Kress et al., 2005), samt att den är fyra gånger mer variabel än 
generna i plastidgenomet (Berg, van den et al., 2000). 

Sekvensen trnH-psbA är lite kortare (450 bp) än ITS och är belägen i plastidgenomet 
(Kress et al., 2005). Fördelen är att den också är väldigt variabel mellan växter (ibid.). 
Två år senare föreslog Kress & Erickson (2007) att trnH-psbA spacern istället skulle 
kombineras med den kodande kloroplastgenen rbcL vid identifiering av 
gymnospermer (nakenfröiga växter) och andra icke-blomstrande växter, där det hade 
visat sig att ITS fungerade sämre (ibid.). ITS fungerar bättre vid identifiering av 
angiospermer (gömfröiga växter/blomväxter) (ibid.). 

Chase et al. (2007) gav två olika förslag på kombinationer mellan tre gener: rpoC1, 
rpoB och matK eller rpoC1, matK och psbA-trnH. Där rpoC1, rpoB och matK är 
plastidgener och psbA-trnH som tidigare nämnt är ett okodande spacer-DNA också 
belägen i växternas plastider (ibid.). Som tidigare nämnt finns det inte en plastidgen 
som ensam kan vara tillräckligt variabel mellan olika växtarter (Chase et al., 2007). 

Lahaye et al. (2008) hävdade att genen matK ensam kunde fungera som 
standardiserad barcode, även om Kress & Erickson (2007) visade på resultat där 
matK-genen inte presterade väl i amplifieringssteget. Lahaye et al. (2008) använde 
andra primers vid amplifiering och fick ett bättre resultat, men de höll med Kress & 
Erickson (2007) om att matK i kombination med spacern trnH-psbA gav lovande 
resultat. I deras studie identifierade de arter som var väldigt närbesläktade med 

�10



varandra, vilket kan ha påverkat resultaten och förklarat varför matK ensam kunde 
identifiera alla arter (Lahaye et al., 2008). 

CBOL Plant Working Group (2009) föreslog att de två generna, rbcL och matK, 
skulle kombineras till en barcode bestående av två loci. Något år senare föreslogs 
istället att ITS var ett bättre val för att identifiera fröväxter, där rbcL+matK visade sig 
inte vara lika effektiv vid identifiering (China Plant BOL Group, 2011).  

I dagsläget är det fyra gener som generellt har blivit accepterade som 
standardsekvenser för identifiering av växter och det är rbcL, matK, trnH-psbA och 
ITS (Kress, 2017). Att kombinera flera gensekvenser med varandra vid identifiering 
av växter är fortfarande inte ovanligt (se Wang et al., 2017), där ITS+matK visade ge 
bäst resultat vid klassificering av flera stora växtsläkten. 

Även om genetisk barcoding ursprungligen var tänkt att identifiera individer med en 
enda standardsekvens, har det föreslagits att använda hela sekvensen för 
kloroplastgenomet (cp-genom) vid identifiering av växter (Yang et al., 2013). Dock 
har det inte slagit igenom på grund av den höga kostnaden för sekvensering av hela 
genom (se avsnitt 3.1.4), samt okunskap om hur plastid-DNA ger information om 
artavgränsning (Hollingsworth et al., 2011). Men det finns ändå en förhoppning om 
att kloroplastgenom ska kunna lösa de problem gällande otillräckliga artmatchningar 
från variationer mellan de tidigare nämnda barcodes för växtidentifiering (Li et al., 
2015). Li et al. (2015) refererar till kloroplastgenomet som en ”superbarcode”. 

Kloroplastgenomet har visat sig ha lika mycket genetisk variation som COI-
sekvensen hos djur (Kane & Cronk, 2008). Genomet har en sekvenslängd på 110-160 
kbp, vilket kan särskilja på mer närbesläktade arter tack vare den ökade genetiska 
variationen (Li et al., 2015). De största begränsningarna med genomsekvensering är 
den höga kostnaden, svårigheten att extrahera tillräckligt mycket DNA i sina prover 
och den nuvarande bristen på referenssekvenser i databaserna (Kane et al., 2012). 
Men med de next-generation sekvenseringsmetoder som finns tillgängliga idag kan 
databaserna förhoppningsvis fyllas på med referenssekvenser inom snar framtid (Li et 
al., 2015). 

3.3 Tillämpningsområden

3.3.1 Dietanalyser
Det första tillämpningsområdet av intresse i min litteraturstudie är genetisk barcoding 
i dietanalyser. Dietanalys är ett viktigt forskningsområde då kunskap om en arts 
födopreferenser ger god kunskap om vilka åtgärder som krävs införas för 
artbevarande (Valentini et al., 2009). En metod för dietanalys ska ideellt vara så lite 
stressande för djuret som möjligt (Murphree, 2012). För att nämna några fördelar 
med fekalieprover är att djuret inte påverkas på något sätt, vilket är extra fördelaktigt 
för utrotningshotade djur, samt att det finns nästintill obegränsat med material för 
insamling (Holechek & Gross, 1982). DNA barcoding har föreslagits som metod i 
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dietanalyser i de fall morfologin hos arter inte är intakta efter 
matsmältningsprocessen (Valentini et al, 2008). 

En dietanalys genomfördes av Soininen et al. (2009) på sorkar. Soininen et al. (2009) 
ville jämföra två metoder för dietanalys: mikrohistologisk analys och DNA 
barcoding. Mikrohistologisk analys är för nuvarande den mest använda metoden 
inom dietanalyser (Murphree, 2012), fastän den är en tidskrävande process som 
kräver artspecifik kunskap för identifiering (Holechek et al., 1982). 

För barcoding användes en kloroplastgen, trnL, som standardsekvens, då studien 
gjordes på fekalieprover från herbivorer (Soininen et al., 2009). Deras resultat visade 
att med genetisk barcoding kunde 75 % av alla växter i avföringsproverna identifieras 
till rätt släkte, medan knappt 20 % av växtarterna kunde identifieras ned på samma 
nivå via mikrohistologisk analys (ibid.). Genetisk barcoding gav alltså en mer 
detaljerad bild av sorkarnas diet (ibid.). Det gick inte att identifiera svampar eller 
växtdelar som rötter, bark och frön med genetisk barcoding, medan detta kunde 
framgångsrikt göras med mikrohistologi (ibid.). Detta kan förklaras genom att dessa 
växtdelar och svampar saknar kloroplaster i sin struktur (Richardson et al., 2015). 

Soininen et al. (2009) lyfte fram att då trnL användes som standardsekvens kan 
växtarter med hög halt av kloroplaster ha blivit överrepresenterade i studien, medan 
vissa arter utelämnades helt via barcoding som hade blivit identifierade med 
mikrohistologisk analys, som svampar och mossor. Därmed borde man ta resultatet 
med en nypa salt. 

En liknande studie genomfördes av Murphree (2012) men istället på hovdjur under 
kontrollerade matningstillfällen. Syftet var även här att jämföra barcoding med 
mikrohistologisk analys och se om barcoding var en mer effektiv metod vid 
identifiering av arter (ibid.). 

Murphree (2012) använde sig också av kloroplastgenen, trnL, som standardsekvens 
för barcoding.Valet motiverades att det fanns universala primers till genen samt att 
fragmentet var lagom kort (upp till 143 bp) för analys av degraderat DNA (Pegard et 
al., 2009). Det skapades referenssekvenser från de 16 växter som djuren blev matade 
med under studien (Murphree, 2012). Resultaten visade att 76 % av de 16 arterna 
lyckades identifieras med mikrohistologisk analys, jämfört med de 50 % med DNA 
barcoding (ibid.). Resultaten visade även att barcoding visade störst begränsningar 
vid identifiering av örtväxter med trnL som standardsekvens (ibid.).  

Murphrees (2012) slutsatser var att DNA barcoding, som fortfarande är i 
utvecklingsfasen, inte fungerade som en bättre metod i dietanalyser jämfört med 
mikrohistologisk analys. Vilket skiljer sig från Soininens (et al., 2009) resultat. Dock 
hade Murphree (2012) samma slutsats som Soininen et al. (2009) om att barcoding 
kunde identifiera fler arter ned på släktnivå (75 % i det här fallet), vilket skiljde sig 
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från den histologiska analysen som bara kunde identifiera 20 % av alla individer ned 
på samma nivå. 

En tredje studie gjordes av García-Robledo et al. (2013) där maginnehållet hos 
Rullvivlar, en familj skalbaggar, undersöktes med DNA barcoding. Ett 
referensbibliotek skapades för ordningen ingefärsväxter som Rullvivlar livnär sig på 
(ibid.). Denna interaktion mellan Rullvivlar och ingefärsväxter är välkänd sedan 
tidigare (ibid.). García-Robledo et al. (2013) använde sig av tre genetiska markörer: 
rbcL, ITS2 och trnH-psbA.  

García-Robledo et al. (2013) kom fram till att det inte gick att skapa referensekvenser 
från genen trnH-psbA i ordningen ingefärsväxter och därför medförde inte den valda 
genen något till studien. ITS2 kunde inte skapa referenssekvenser för familjen 
Heliconiaceae, men kunde det för resten av familjerna under ordningen 
ingefärsväxter (ibid.). För framtida studier inom växt-insekts-interaktioner 
rekommenderas en kombination av flera genetiska markörer, då ingen av de valda 
markörerna utförde framgångsrika matchningar på egen hand (ibid.). 

García-Robledo et al. (2013) lyfte fram att databaserna som används vid genetisk 
barcoding kan vara en begränsande faktor när vissa referenssekvenser saknas. Därför 
kan dietsammansättningen bli skev vid identifieringen (ibid.). Det lyftes också fram 
att växtindivider kan associeras till fel insekt vid observationer i naturen, då man kan 
dra felaktiga slutsatser om växt-insekts-interaktioner om en insekt bara befinner sig 
på en planta (ibid.). Vid genetisk barcoding däremot associeras växtindivider till 
insekten enbart utifrån innehållet i magen (ibid.). 

3.3.2 Palynologi
Pollen fungerar väl för att koppla människor eller objekt till platser, då pollen 
differentierar sig på olika geografiska platser, pollinerande växter blommar på olika 
perioder av året vilket ger en tidsmässig approximation samt att pollensporer går att 
lagras i flera årtionden efter insamling (Wiltshire, 2006). 

En studie gjordes av Valentini et al. (2010) som extraherade pollen från två typer av 
honung och sedan identifierade dem med plastidgenen trnL som standardsekvens. 
Det visade sig att trnL inte gav tillräcklig separation mellan närbesläktade arter, då 
de har en loopsekvens i trnL-genen med likadan nukleotidföljd (Valentini et al., 
2010). Detta medförde att de flesta växter som de två honungarna bestod av inte 
kunde identifieras ned på artnivå (ibid.). 

Inga referenser lades till i databankerna på förhand, vilket kunde bero på att 
Valentini et al. (2010) bedömde att databankerna redan var fyllda med tillräckligt 
många referenssekvenser för trnL-genen vid identifiering av pollinerande växter. 
Valentini et al. (2010) menade att en stor fördel med genetisk barcoding var att 
ingen kunskap om innehållet i honungarna behövde kunnas på förhand. Ytterligare 
en fördel som lyftes fram med barcoding var att det inte finns en begränsning av 
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hur många arter som kunde analyseras samtidigt, vilket gör den till en passande 
metod vid miljöprover med potentiellt många olika arter (Valentini et al., 2010). 

Nästa studie utfördes av Chang et al. (2018) som analyserade pollensporer på en 
fjärilsart, Agrotis segetum, för att avgöra fjärilens rörelsemönster i naturen. De 
samlade in pollen från 17 % av de 2566 insamlade fjärilsindividerna och lyckades 
identifiera växter från nästan 30 olika familjer med en kombination av genetisk 
barcoding och mikroskopering av morfologiska karaktärer (Chang et al., 2018). De 
sekvenser som användes vid matchning var rbcL och ITS, vilket lyckades 
identifiera tolv växter på artnivå och 16 på släktnivå (ibid). Chang et al. (2018) 
kunde dra slutsatsen att fjärilar från arten Agrotis segetum letar efter föda i sydliga 
trakten av Beihuang, en ö utanför Kinas kust, därför att de identifierade växterna 
från pollenproverna är inhemska där. 

Chang et al. (2018) menar att det finns en stor risk för att ens pollenprover ska bli 
kontaminerade från den närliggande naturen (Jones, 2012) och att databaserna i 
nuläget saknar tillräckligt många referenssekvenser för att ge en tydlig bild vid 
pollenidentifiering (Sickel et al., 2015). 

Identifiering och lokalisering av pollen har stor potential inom forensisk biologi, 
där gärningsman kan kopplas till brottsplats, genom att lokalisera området av 
pollenets härkomst (Bell et al., 2016). Nuvarande metoder består av 
mikroskopering av pollensporernas morfologiska karaktärer, vilket är ett 
tidskrävande arbete och kräver stor artspecifik kunskap (Holt & Bennett, 2014). I 
nuläget finns det inte tillräckligt med kunskap för att kunna särskilja på 
pollensporernas morfologiska egenskaper för att komma ned på artnivå (ibid.). 
DNA barcoding har därför föreslagits för att överkomma dessa begränsningar med 
tidigare mikroskoperingsmetoder, men i nuläget råder det fortfarande en del 
tekniska problem och barcoding har ännu inte implementerats (ibid.). 

En av begränsningarna som finns i nuläget kring barcoding av pollen är att de flesta 
föreslagna standardsekvenser för växter är belägna i plastidgenomet (Zhang & 
Sodmergen, 2010). Det finns inte tillräckligt med kunskap idag om alla typer av 
pollen innehåller plastider, vilket då kan ge skeva resultat vid användning av 
plastidsekvenser som standardsekvenser (Bell et al., 2016). 

3.3.3 Ancient DNA (aDNA)
Ancient DNA (aDNA) är genetiskt material funnet från individer som sedan länge 
varit döda (Wood, 2018). Det är av intresse att studera aDNA för att det kan berätta 
om det förflutna (Leonardi et al, 2017) och ge bevis till orsaken av en arts utdöende 
(Soubrier et al, 2016).  

I en studie av Shirak et al. (2012) samlade de in fiskar från ett funnet skeppsvrak 
utanför Israels kust som de karaktäriserade till släktet Tilapia utifrån fiskbenens 
morfologi. Därefter extraherades DNA ur sagda ben, men amplifikation av COI-
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genen med PCR misslyckades, därför designades nya primers och ett kortare 
fragment på 220 bp av standardsekvensen amplifierades istället (Shirak et al., 2012). 
Den misslyckade amplifikationen antogs bero på degraderat DNA i de uråldriga 
proven (ibid.). Referenssekvenser från olika arter av familjen ciklider lades till i 
databasen för att kunna skapa ett fylogenetiskt träd och studera evolutionära släktskap 
mellan de insamlade fiskproverna och referensfiskarna (ibid.). Både fiskproverna och 
referensfiskarna amplifierades med samma kortare standardsekvenser för att 
matchningen i databasen skulle gå att genomföra (ibid.). 

Resultatet från studien av Shirak et al. (2012) visade att standardsekvensen från 
aDNA-proverna och referenssekvenserna skiljdes åt i en enda nukleotid (orsakad av 
en punktmutation), därav gjordes slutsatsen att aDNA-proverna kom från en utdöd 
art, som var närmast matchad till arterna O. aureus och S. galilaeus, båda från 
familjen ciklider (Shirak et al., 2012). 

Nästa studie utfördes av Foley et al. (2012) där rester från amforor, kärl från antikens 
Grekland, skulle analyseras för att ta reda på vad som transporterades i dem. Från 
deras tidigare studier hade de identifierat ancient DNA (aDNA) från oliver, oregano 
och pistascher (Foley et al., 2009; Hansson and Foley; 2008). Det gick inte att 
amplifiera längre sekvenser än 200 bp (Foley et al., 2012). Det genetiska materialet 
från uråldriga prover är ofta degraderade, vilket leder till att kortare fragment måste 
användas som standardsekvenser för att de ska kunna amplifieras i en PCR (Meusnier 
et al., 2008). Foley et al. (2012) hade en bild på förhand av vad som kunde ha 
transporterats i amfororna under antikens Grekland, därför designade de primers för 
varje potentiellt växtsläkte utifrån deras antaganden. Fyra gener användes som 
standardsekvenser: matK, Nadh, trnL-trnF samt rbcL. 

Resultaten från Foley et al. (2012) visade att de kortare sekvenserna inte kunde 
särskilja mellan individer på släkt/art-nivå, då sekvenserna inte var tillräckligt 
variabla mellan arter. Databaserna hade inte tillräckligt många referenssekvenser för 
vissa växtfamiljer, vilket ledde till att vissa växter inte gick att identifiera (ibid.). Då 
Foley et al. (2012) på förhand antog vilka växter som hade transporterats i amfororna 
och därmed designade primers för de valda växterna, kunde information förloras 
kring andra potentiella växter. 

Foley et al. (2012) lyckades komma fram till att DNA från oliver, vindruvor och 
Juniperus-släktet (ensläktet) fanns i majoriteten av amfororna. Den största 
begränsningen vid analys av aDNA med genetisk barcoding är att det degraderade 
genetiska materialet inte kan särskilja individer ned på artnivå, då de kortare 
sekvenserna inte är tillräckligt variabla mellan arter (ibid.). Arter som är 
närbesläktade med varandra, exempelvis kryddor som mint, timjan och oregano, blev 
identifierade som samma individer då deras sekvenser var identiska med varandra 
(ibid.). 
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I en studie av Hofreiter et al. (2000) hittades koproliter (fossilerad avföring) från den 
utdöda arten jättesengångaren, Nothrotheriops shastensis, i en grotta i Nevada. Det 
fanns identiska mitokondriesekvenser i koproliterna som en tidigare studie hade 
utvunnit från benlämningar och identifierat dem till jättesengångaren (ibid.). Syftet 
med studien var att utföra en dietanalys från koproliterna för att få en bild av vad 
jättesengångarna åt under sin levnadstid (ibid.). Då studien var utförd år 2000 fanns 
det inget som officiellt hette DNA barcoding på den tiden, men identifiering via 
genetiska markörer hade långt innan dess varit ett koncept bland forskare (Valentini 
et al., 2008). 

Hofreiter et al. (2000) använde en kortare sekvens av rbcL-genen (157 bp) för att 
kunna amplifiera degraderat DNA. Ett referensbibliotek skapades med 99 olika 
växtarter som fanns i närheten av grottan där koproliterna hittades och som tros ha 
existerat samtidigt som jättesengångaren (ibid.). De lyckades identifiera växter 
tillhörande 13 olika familjer, varav de vanligaste var familjen Pinaceae (tallväxter), 
Moraceae (mullbärsväxter), Poaceae (gräs) och till sist ordningen Capparales (en 
ordning av klassen tvåhjärtbladiga växter) (ibid.). 

Slutsatserna från Hofreiter et al. (2000) var att ”barcoding” gav en större helhetsbild 
av jättesengångarens diet än histologisk analys. Det diskuterades huruvida rbcL, som 
är en kloroplastgen, gav mer uttryck för kloroplastrika organismer i resultatet, medan 
andra delar eller typer av växter inte gav uttryck alls (ibid.). Längden av rbcL-
fragmentet var för kort för att kunna särskilja mellan arter och därför lyckades de inte 
identifiera organismer vidare än till familjnivån (ibid.). Till sist menade de att när 
databaserna fylls på med fler referenssekvenser kommer metoden att förbättras, då 
färre misslyckanden kommer att ske vid matchning av sekvenser (ibid.). 
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4. Genetisk barcoding i den gymnasiala undervisningen
Enligt styrdokumenten för ämnet biologi framgår det tydligt att eleverna ska ha 
utvecklat en laborativ förmåga efter avslutad gymnasial utbildning och att det är ett 
av kunskapskraven för att få ett godkänt betyg (Skolverket, 2011a). I kursen biologi 1 
är genetik, ekologi och evolution de tre stora ämnesområdena som kursen handlar om 
(ibid.). I det här avsnittet ska det sammanställas hur genetisk barcoding har använts i 
den gymnasiala undervisningen, på vilka sätt eleverna har gynnats av den valda 
metoden, samt vilka begränsningar som har uppstått. 

4.1 Användning av genetisk barcoding i den gymnasiala undervisningen

4.1.1 Studie A
I den första studien gjord av Steinke et al. (2017) omfattades 15 000 elever från 350 
olika grundskolor och gymnasium i Kanada. De inledde två temaveckor i början av 
vår- och höstterminen där eleverna fick frågan ”vet du vad som lever på din 
skolgård?” och som gick ut på att de skulle få samla in insekter runt skolområdet, för 
att sedan få dem identifierade. 

Före temaveckornas start fick eleverna göra två laborationer: en jordgubbslabb där 
eleverna fick öva på att extrahera DNA samt en databaslabb där eleverna fick lära sig 
att använda databasen BOLD genom att kopiera och klistra in färdiga DNA-
sekvenser och hitta en artmatchning (Steinke et al., 2017). Insamlingen av insekter 
skedde med en Malaisefälla och eleverna skulle dagligen räkna hur många insekter 
som hade infångats, samt anteckna vilken väderlek som rådde och vilken temperatur 
det var ute (ibid.). Vid temaveckornas start fick eleverna ställa en hypotes kring hur 
abiotiska faktorer påverkade artsammansättningen i naturen (ibid.). 

När temaveckorna var över fick eleverna skicka in sina insektsprover till Centre for 
Biodiversity Genomics (CBG) som utförde all barcoding och som i sin tur skickade 
tillbaka en sammanfattad artlista så att alla inblandade lärare med elever på skolorna 
kunde ta del av fynden och jämföra dem sinsemellan (Steinke et al., 2017). Detta 
möjliggjorde för elever att se trender i artsammansättningen i jordbygd respektive 
stadsbygd i olika delar av landet, hur biodiversitet minskade i de olika habitaten över 
terminerna, samt skapa fylogenetiska träd (ibid.). De hade hittat 80 000 individer som 
tillhörde 7990 olika arter, vilket utgör en tiondel av Kanadas fauna. Hela 1288 nya 
barcodes lades till i genbanken (ibid.). 

4.1.2 Studie B
Den andra studien utfördes av Kovarik med kollegor (2013) och riktar sig mot elever 
i gymnasieskolan i Amerika. Deras syfte var att skapa två lektionsserier, en 
introduktionsserie och en mer avancerad, för att visa elever hur det skulle vara att 
jobba inom en naturvetenskaplig karriär (ibid.). Det stora fokuset i studien var alltså 
att uppmuntra elever att välja en naturvetenskaplig inriktning efter deras gymnasiala 
utbildning (ibid.). 
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Det är i den avancerade lektionsserien som genetisk barcoding använts som grund för 
planeringen och det är därför endast på den som fokus kommer ligga. Den 
avancerade lektionsserien bestod av nio lektioner, samt fyra laborationer, där eleverna 
skulle få sig en bra grund vad gäller barcoding, men också ämnen som biodiversitet, 
etik och fylogeni (Kovarik et al., 2013). Genom att bjuda in gästföreläsare som var 
verksamma forskare kunde eleverna ställa frågor till dem som handlade om deras 
erfarenheter med att jobba inom naturvetenskapliga karriärer (ibid.). 

Efter lektionsserien var förhoppningen att eleverna skulle ha djupare förståelse för 
hur man arbetar inom naturvetenskapliga karriärer. De fick lära sig hur man använder 
BLAST, en databas hos NCBI (National Center for Biotechnology Information) som 
används av verksamma forskare där man matchar en okänd DNA-sekvens med ett 
artnamn (Kovarik et al., 2013). Det lades också fokus på hur man skriver 
vetenskapliga artiklar, hur man ställer sig till etiska problemställningar med bland 
annat genetisk informationslagring, hur man studerar evolutionära släktskap mellan 
arter med hjälp av fylogenetiska träd, samt hur DNA barcoding går till och vilken 
koppling den biotekniska metoden har till de rådande problemen kring biodiversitet 
(ibid.). 

Då det har visat sig att praktiskt utförande ger ökat engagemang och intresse hos 
elever, skapades även en laborationsserie där laborationerna byggde på varandra 
(Kovarik et al., 2013. Eleverna fick pröva hur man extraherar DNA för genetisk 
barcoding, hur man mångdubblar sitt erhållna genetiska material med PCR, hur dessa 
sedan analyseras med gelelektrofores och hur PCR-produkterna sedan kan 
sekvenseras (ibid.). 

4.1.3 Studie C
Nästa studie utfördes med universitetsstudenter i Amerika av Marcus et al. (2010). 
Studien gick ut på att eleverna fick artbestämma insamlade insekter (med fokus på 
fjärilar) utefter deras morfologi och sedan använda dessa resultat som hypotes i deras 
projekt med genetisk barcoding (ibid.). Insekter som försöksdjur är lätta att få tag i, 
finns i mängder och kräver framförallt inga etiska tillstånd för att få använda i 
experimentella sammanhang (ibid.). Det finns också tillgängliga bestämningsnycklar 
med utförliga punkter för identifiering som studenter lätt kan använda sig av (ibid.). 

Fjärilar samlades in med nät och UV-lampor som fick hänga under nattetid och vid 
insamling antecknades nätets GPS-koordinater (Marcus et al., 2010). Studenterna fick 
välja en fjärilsindivid var som de sedan fick nyckla på labb, nåla fast och fotografera 
(ibid.). Vidare skulle ett ben samlas in från fjärilen och användas till DNA-extraktion, 
varvid en PCR utfördes för att få amplifiering av COI-genen (ibid.). PCR-
produkterna sekvenserades, varvid DNA-sekvenserna matchades i både BLASTN 
(NCBI:s databas) och BOLD (ibid.). Studenterna jämförde till slut sina resultat med 
de resultat de fick fram från nycklandet (ibid.). 
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Varje student skapade ett dokument där de samlade all information de erfarit om sin 
art och varje students dokument lades ut på en hemsida där alla studenter kunde ta del 
av varandras dokument (Marcus et al., 2010). 

4.2 Hur elever har gynnats av genetisk barcoding i undervisningen
Gemensamt för studierna A-C är att genetisk barcoding är enkel metod för eleverna 
att använda och motiverar eleverna att göra ”äkta” forskning med resultat som kan 
publiceras i databaser som används världen över, istället för att bara teoretiskt gå 
igenom en modell på lektionstid (Kovarik et al., 2013; Marcus et al., 2010; Steinke et 
al., 2017). Majoriteten av eleverna kände en stor relevans till verkligheten med 
genetisk barcoding i undervisningen, vilket motiverade dem att ta tag i sitt eget 
lärande och gav dem en känsla av att de hade bidragit med något användbart inom 
forskningen när projektet var avklarat (Steinke et al., 2017). Lärarna märkte att deras 
elever blev mer självgående och lärde sig att lösa sina problem på egen hand (Cross 
et al., 2018).  

I studie A blev eleverna upplysta om rådande miljöproblem i dagens samhälle under 
lektionerna och kunde därför bli inspirerade till framtida yrkesroller (Steinke et al., 
2017). I studie A valdes skolor ut i olika delar av landet, även skolor som låg i mindre 
samhällen, för att få med en större utbredning av elever och få elever att känna en 
behörighet i ett större sammanhang oavsett var de kom ifrån eller vilka 
förutsättningar de hade (ibid.). Både lärare och elever i studie B kommenterade att 
undervisningsinnehållet gav eleverna en ögonöppnare när det kom till hur många 
olika karriärvägar det finns inom biologi och de som redan hade varit intresserade av 
att välja ett naturvetenskapligt yrke blev mer positivt inställda till att välja en mer 
bioteknisk inriktning med bioinformatik som grund (Kovarik et al., 2013). 

I studie B var det allra bästa att eleverna engagerade sig i barcoding-projektet och hur 
det i sin tur öppnade upp ett nytt, eller utökade ett redan existerande, intresse för 
naturvetenskapen (Kovarik et al., 2013). Eleverna fick också se hur biologin knöt 
ihop sig med andra stora naturvetenskapliga ämnen och yrken, samt vilka 
ämnesområden som uppmärksammas idag bland forskare och hur de hör ihop med 
rådande problem i naturen eller samhället (ibid.). Det är viktigt att involvera elever i 
dessa rådande problem då de redan under sin gymnasiala undervisning kan bidra med 
forskning (Henter et al., 2016).  

Eleverna får lära sig att använda olika färdigheter, så som molekylärbiologiska 
tekniker (PCR), matematik (statistik), bioinformatik (databassök), efterforskning av 
information, jobba i grupp och kunna presentera sina resultat skriftligt såväl som 
muntligt (Cross et al., 2018). Deras bidrag till databaserna kan vara något att ha med 
på CV:et vid deras framtida yrkessökande (ibid.). 

4.3 Begränsningar med den valda metoden i undervisningen
Den största begränsningen med genetisk barcoding som vald metod i undervisningen 
är att det är en tidskrävande process och kan bli ett för stort arbetslass för en enda 
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lärare att stå till tjänst när eleverna behöver hjälp (Henter et al., 2016). Det krävs 
också av läraren att vara påläst inom området, vara bekväm med de laborativa 
momenten och ha artspecifik kunskap till någon utsträckning (ibid.). Då det är av stor 
vikt att presentera elevernas resultat i något utav databaserna krävs det tid från läraren 
att kvalitetsgranska dessa (ibid.).  

Det krävs mycket tid till planering av både förberedande lektioner och av praktiska 
laborativa moment (Henter et al., 2016), då eleverna behöver en kunskapsgrund innan 
de kan arbeta någorlunda självständigt och känna ett ägandeskap av sina slutresultat 
(Cross et al., 2018). Att planera ett större projekt kan kännas mer krävande för en 
nyexaminerad lärare än för en lärare med några års erfarenhet (ibid.). Det är 
nödvändigt att upprätthålla en balans mellan att låta eleverna själva välja vad de vill 
fördjupa sig i, samtidigt som man ger dem viss guidning och riktningspunkter för att 
de inte ska sväva iväg från syftet (ibid.). Denna balans är lättare att uppnå med en 
erfaren lärare som varit yrkesaktiv i några år (ibid.). 

En annan begränsning är att skolan måste vara utrustad med eller ha tillgång till 
material för att kunna genomföra genetisk barcoding, från primers och dNTPs till 
PCR-maskiner och datorer (Henter et al., 2016). Sveriges gymnasieskolor är idag 
oftast utrustade med datorer, men högteknologiska maskiner till mer avancerade 
laborationer är inte lika vanligt. Det är en kostnadsfråga om skolan har möjlighet att 
förse alla elever med nödvändigt material, en studie av Henter med kollegor (2016) 
beräknade kostnaderna till 15 dollar per art, vilket i dagsläget avrundas till 135 
svenska kronor med dagens taxa. Engångskostnaden för all nödvändig apparatur var 
inte med i beräkningarna, vilket i sig är en ganska stor summa. 

Då det faller sig naturligt att låta eleverna arbeta i grupp i ett sådant projekt var det 
många elever som kritiserade att de blev betygsatta på gruppnivå och inte individuellt 
(Cross et al., 2018). De menade att alla deras klasskamrater inte bidrog med lika stor 
arbetslass till projektet och kunde därför ha fått ett högre betyg än de förtjänade 
(ibid.). Detta kan vara allvarligt då betyget på projektet avgör majoriteten av elevens 
slutbetyg i biologi (ibid.). Dock kan det vara svårt för läraren att bedöma elever på 
individuell nivå när gruppstorleken är för stor, då det krävs att genomföra en 
informell bedömning, det vill säga en outtalad bedömning (Skolverket, 2011b). Detta 
kan göras genom att läraren observerar eleverna i laborationssalen under tiden de 
utför arbetet eller genom att ställa frågor angående utförandet eller resultaten 
(Skolverket, 2011b).  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5. Diskussion

5.1 Genetisk barcoding
Syftet med min litteraturstudie var att sammanställa rådande forskning om genetisk 
barcoding, mer specifikt på vilka standardiserade gensekvenser som rekommenderas 
för identifiering av växter, samt hur väl metoden går att applicera i olika biologiska 
fält. De fält jag har valt mig att rikta mig in på är dietanalyser inom ekologin, 
palynologi inom forensisk biologi och analys av ancient DNA (aDNA) inom 
paleontologin. 

5.1.1 Standardsekvens för växter
Det har i dagsläget inte hittats en standardsekvens som ensam kan identifiera alla 
växter, utan det har istället föreslagits en del olika genetiska markörer. De fyra som 
har framlagts är rbcL, matK, trnH-psbA och ITS, där rbcL är en kloroplastgen, matK 
och trnH-psbA är plastidgener och ITS en nukleär gen (Kress, 2017). Det har visat sig 
att en kombination av plastidgener är nödvändigt då en gen inte är tillräckligt variabel 
för att skilja på olika växtarter (Chase et al., 2007). 

Det har även föreslagits att använda hela genom vid identifiering av växtarter, som en 
så kallad ”superbarcode”, där kloroplastgenom har lagts fram som förslag (Yang et 
al., 2013; Li et al., 2015). Längre standardsekvenser kan ge bättre upplösning och 
särskilja mellan närbesläktade arter då den genetiska variationen ökar (Li et al., 
2015). Dock är det fortfarande för dyrt i dagsläget att sekvensera hela genom när 
priset ligger runt 1000 kr (Wetterstrand, 2018). Det råder även en brist på 
referenssekvenser av hela genom i databaserna (Kane et al., 2012), men som Li et al. 
(2015) diskuterade kommer priserna för sekvensering att sjunka med åren och med de 
next-generation sekvenseringsmetoder som finns idag kommer det inte att vara några 
problem att sekvensera hela genom i framtiden. 

När idén om genetisk barcoding lades fram av Hebert et al. (2003) var själva 
principen att identifiera arter utifrån en enda standardsekvens, men då det inte har 
funnits en sådan sekvens hos växter som är tillräckligt variabel mellan arter, kommer 
barcoding förmodligen utvecklas till helgenomssekvensering hos växter när priserna 
har sjunkit. Jag tror inte att helgenomssekvensering är passande inom 
tillämpningsområden som dietanalyser eller ancient DNA, där det genetiska 
materialet har degraderats (Meusnier et al., 2008). Där kommer det förmodligen 
fortfarande att användas kortare gensekvenser för att underlätta vid extrahering av 
DNA i sina prover. Det vore nästan lika viktigt att hitta en kortare standardgen hos 
växter som är tillräckligt variabel för att kunna användas i exempelvis ancient DNA-
analyser, som det vore att utveckla metoder för helgenomssekvensering. 

5.1.2 Barcoding inom dietanalyser
Genetisk barcoding fungerar som identifieringsmetod vid dietanalyser om det finns 
en databas med många referenssekvenser och om man använder en standardgen som 
kan särskilja på många olika arter från olika taxonomiska grupper. Det 
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problematiserades av García-Robledo et al. (2013) att det faktiska innehållet av en 
arts diet kan representeras felaktigt i de fall alla individer inte finns med i 
databaserna. I Murphrees (2012) fall var matningstillfällena en kontrollerad process, 
där det var känt vilka växtarter djuren matades med. Det var därför enkelt att skapa 
ett referensbibliotek med de arter som skulle komma att finnas i avföringsproverna. 
Men i de flesta fall vet man inte exakt vad djuret av intresse äter och därför kan det 
vara en begränsande faktor om databaserna inte har alla referenssekvenser på 
förhand. 

Det finns även en risk vid valet av en kloroplastgen, som i de två studierna av 
Soininen et al. (2009) och Murphree (2012), att kloroplastrika arter eller växtdelar 
blir överrepresenterade (Soininen et al., 2009). Detta medför att genetisk barcoding i 
nuläget måste kompletteras med en annan identifieringsmetod, som till exempel 
histologisk analys, om inte en kombination av flera standardsekvenser används. 
García-Robledo et al. (2013) menade att inga av de tre valda sekvenser (rbcL, ITS2 
och trnH-psbA) utförde framgångsrika matchningar på egen hand. Dock kan en större 
helhetsbild ges vid kombination av flera genetiska markörer (ibid.). 

Med barcoding möjliggjordes identifiering ned till släktnivå för många fler av arterna 
jämfört med de som blev identifierade med histologisk analys (Soininen et al., 2009; 
Murphree, 2012). I bådas fall var det 75 % av individerna som kunde identifieras ned 
på släktnivå med genetisk barcoding, medan 20 % kunde identifieras ned på samma 
nivå via mikrohistologisk analys. Dock menade Murphree (2012) att enbart 50 % av 
arterna kunde identifieras med genetisk barcoding, till skillnad från de nästan 80 % 
med histologisk analys. 

Vid genetisk barcoding drar man inga förhastade slutsatser på förhand om vilka arter 
man har samlat in, som García-Robledo et al. (2013) lyfte fram. De menade att man 
med traditionella identifieringsmetoder kunde dra slutsatser redan vid observationer 
av individerna i naturen, som i deras fall att en insekt troddes befinna sig på den växt 
den ville äta (ibid.). García-Robledo et al. (2013) menade att med genetisk barcoding 
blev växterna endast associerade till insekten utifrån dess maginnehåll. 

Mikrohistologisk analys verkar vara en långsam process där stor artspecifik kunskap 
krävs (Holechek et al., 1982). Genetisk barcoding ska däremot vara en snabbare 
metod som möjliggör identifiering av arter även när de saknar sina morfologiska 
karaktärer (Valentini et al., 2008). Dock verkar det som att man måste ha en aning om 
vad djuret äter på förhand, så att ett referensbibliotek kan skapas, vilket kan påverka 
resultatet och ge en skev bild av verkligheten. 

5.1.3 Barcoding inom palynologin
Nästa tillämpningsområde är palynologi, vilket delar liknande begränsningar med de 
mer traditionella morfologiska identifieringsmetoderna som används vid dietanalyser. 
Mikroskopering av pollensporers morfologiska karaktärer är ett tidskrävande arbete 
och kräver artspecifik kunskap (Holt & Bennett, 2014). I studien av Valentini et al. 
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(2010) användes en plastidgen, trnL, som standardsekvens vilket inte gav dem 
tillräckligt med separation mellan närbesläktade arter. Det finns en risk att de fick 
skeva resultat då det inte finns tillräckligt med kunskap om alla typer av pollen 
innehar plastider i sin struktur (Bell et al., 2016). 

Även vid palynologi kan genetisk barcoding behöva kombineras med en annan 
identifieringsmetod, då Chang et al. (2016) lyckades identifiera växter från 30 olika 
familjer med en kombination av genetisk barcoding och mikroskopering. Databaserna 
är i nuläget inte tillräckligt utrustade med referenssekvenser av pollen för att kunna 
spegla verkligheten (Sickel et al., 2015). Valentini et al. (2010) menade att en stor 
fördel med genetisk barcoding var att de inte behövde veta innehållet i de olika 
honungarna på förhand. Däremot är det svårt att säga om de fick provresultat som 
speglade verkligheten, då de inte fyllde databaserna med egna referenssekvenser. Det 
kan hända att de enbart identifierade de arter som fanns tillgängliga i databaserna. 

Det finns en förhoppning om att genetisk barcoding ska kunna tillämpas inom 
forensisk biologi vid studier av pollen för att koppla gärningsmän eller objekt till rätt 
brottsplatser (Bell et al., 2016). Men då det fortfarande råder en del tekniska problem 
med genetisk barcoding inom palynologin har inte metoden implementerats i 
dagsläget (Holt & Bennett, 2014). 

5.1.4 Barcoding vid analys av ancient DNA (aDNA)
Det sista tillämpningsområdet är analys av ancient DNA (aDNA) där kortare 
standardsekvenser behöver användas vid genetisk barcoding, då aDNA ofta är 
degraderat (Meusnier et al., 2008). När Shirak et al. (2012) skulle amplifiera COI-
genen från sitt aDNA från fiskben misslyckades deras PCR, vilket de trodde kunde 
bero på degraderat DNA. Både Foley et al. (2012) och Hofreiter et al. (2000) använde 
därför kortare standardsekvenser i sin analys och båda hade problem med att 
identifiera sina växtindivider ned till släkte eller artnivå. Det degraderade genetiska 
materialet begränsar användandet av längre standardsekvenser, vilket i sin tur ger 
mindre variation mellan arter för att kunna skilja dem åt (Foley et al., 2012). Foley et 
al. (2012) menade att arter som var närbesläktade med varandra blev identifierade 
som samma art, då deras sekvenser var identiska. 

Gemensamt för de tre studierna var att referensbibliotek skapades på förhand, vilket 
som tidigare har nämnts kan ge upphov till skeva bilder av verkligheten. Foley et al. 
(2012) antog på förhand vad som kunde ha fraktats i de antika amfororna, vilket 
påverkade deras val av primers. Detta kan ha lett till att annat genetiskt material 
förbisågs i deras analys. Det diskuterades av Hofreiter et al. (2000) huruvida 
kloroplastrika organismer överrepresenterades i deras resultat, då en kloroplastgen 
användes som standardsekvens. Som nämnts tidigare kan vissa arter bli uteslutna från 
barcodingen om de inte har ett högt copy number av kloroplaster i sina strukturer. 

Hofreiter et al. (2000) lyfte fram att genetisk barcoding gav en större helhetsbild av 
vad jättesengångarens diet bestod av, jämfört med vilket resultat man hade fått fram 
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med histologisk analys. Det råder stor risk att morfologiska karaktärer är förstörda i 
uråldriga fynd, vilket förhindrar analysmetoder som utgår ifrån morfologin. Men 
användandet av kortare standardsekvenser vid analyser av aDNA ger lägre 
upplösning, då den minskade genetiska variationen mellan arter ger otillräckligt med 
information om artavgränsning (Li et al., 2015). Detta gör det tvivelaktigt i dagsläget 
om barcoding fungerar väl som en metod vid artidentifiering inom paleontologiska 
studier. 

5.2 Genetisk barcoding i undervisningen
Syftet med den didaktiska delen av litteraturstudien var att sammanställa hur genetisk 
barcoding har använts i den gymnasiala undervisningen och hur väl metoden passar 
in med skolans styrdokument i Sverige. Det har även varit av intresse att fördjupa sig 
i hur eleverna har gynnats av den valda metoden i undervisningen och vilka 
begränsningar som har uppkommit. 

5.2.1 Användning av genetisk barcoding i undervisningen
Jag har tagit fram tre olika förslag på hur man kan använda genetisk barcoding i den 
gymnasiala undervisningen. Då det i dagsläget råder lite komplikationer med 
barcoding av växter är djur ett bättre alternativ att analysera. Insekter är ett bra val då 
inga rättsliga kontrakt behöver signeras för att få använda dem i experimentella 
sammanhang samt att de finns i mängder i naturen vid varmare säsonger (Marcus et 
al., 2010) 

Eleverna kan få samla in sina individer själva som i studie A och C (Steinke et al., 
2017; Marcus et al., 2010), eller få färdiga barcodingsekvenser att öva på i någon 
utav databaserna som i studie B (Kovarik et al., 2013). De kan få följa hela 
laborationsprocessen från extrahering av DNA till sekvensering som i studie B och C 
(Kovarik et al., 2013; Marcus et al., 2010) eller göra delar av momenten, antingen 
teoretiskt eller praktiskt, innan de skickas in till företag som gör momenten åt dem, 
som i studie A (Steinke et al., 2017). I det här fallet gjordes studier där forskarna var 
intresserade av att hitta och identifiera insekter, samtidigt som de ville engagera 
eleverna i projektet, därför antar jag att det inte var svårt att hitta en grupp forskare 
som ville göra arbetet åt eleverna. Men det finns så kallad ”medborgarforskning” där 
forskare är måna om att engagera allmänheten till att samla in data (Vitone et al., 
2016). Därför vore det möjligt även för en ”vanlig” gymnasielärare att skicka in sina 
elevers prover för analys. 

Det går att hålla undervisningen mer praktisk som i studie B och C, där eleverna får 
pröva på alla laborativa moment samt hur man använder bioteknisk apparatur, som 
PCR (Kovarik et al., 2013; Marcus et al., 2010). Men detta är en kostnadsfråga om 
ens skola har råd med all nödvändig utrustning eller om man får möjligheten att 
samarbeta tillsammans med ett företag i kommunen som eleverna får komma till på 
exkursion. Annars är det möjligt att lägga upp undervisningen mer teoretiskt med en 
lektionsserie, som i studie B (Kovarik et al., 2013). Det är dock med fördel att låta 
eleverna utföra praktiskt arbete, då de känner större relevans till verkligheten, 
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motiverar dem till att ta tag i sitt eget lärande samt en känsla av att de bidragit med 
något användbart till pågående forskning (Steinke et al., 2017). 

5.2.2 Relevans till skolans styrdokument i Sverige
I ämnesplanen för biologi 1 står det att eleverna ska utveckla en laborativ förmåga, 
vilket har tolkats från punkten ”förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa 
fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och 
utrustning” (Skolverket, 2011a). Gemensamt för alla tre studier, A-C, var att eleverna 
fick öva på sin laborativa förmåga. För det centrala innehållet i biologi 1 namnges 
den laborativa delen ”biologins karaktär och arbetsmetoder” med bland annat 
följande innehåll: 

”Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern 
utrusning" (Skolverket, 2011a). 

Eleverna i studie A fick göra fältstudier när de samlade in insekter med en 
Malaisefälla, samt göra två övningslabbar där de övade på att extrahera DNA och 
matcha sina sekvenser i databasen BOLD (Steinke et al., 2017). I studie B låg fokuset 
mer på laborationsövningar än datainsamling, där eleverna fick pröva på loppet av 
extrahering av DNA, amplifiering med PCR, analys av sitt amplifierade DNA med 
gelelektrofores samt sekvensering (Kovarik et al., 2013). I studie C fick eleverna 
både pröva på att samla in individer på fältstudier samt följa laborationsförloppet från 
extrahering av DNA till matchning av sin sekvens i databaserna (Marcus et al., 2010). 

Nästa centrala innehåll för laborativ förmåga lyder: 

”Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang” (Skolverket, 
2011a). 

Vilket också möjliggörs med barcoding, då det är med hjälp av genetiskt material 
som eleverna får identifiera individer som har samlats in. 

I kursplanen för biologi 1 är ekologi, genetik och evolution specificerat som de tre 
stora huvudämnena (Skolverket, 2011a). I studie A fick eleverna se trender i 
artsammansättningen i olika delar av Kanada, vilket står beskrivet som centralt 
innehåll för huvudämnet ekologi: 

”Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer 
som påverkar detta” (Skolverket, 2011a). 

För genetiken som är nästa huvudämne i biologi 1 står det:  

”Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska 
frågor” (Skolverket, 2011a). 
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Genetisk barcoding som metod grundar sig i att identifiera organismer utifrån deras 
genom, specifikt en standardsekvens, och genom att använda metoden i den 
gymnasiala undervisningen fick eleverna i de tre studierna A-C känna på hur man kan 
jobba med genetik i yrkeslivet (Steinke et al., 2017; Kovarik et al., 2013; Marcus et 
al., 2010).  I Studie B fick eleverna se hur biologin knöt ihop sig med andra 
naturvetenskapliga ämnen och på vilket sätt forskare jobbar tillsammans från olika 
ämnesbakgrunder för att hantera de problem som råder i naturen och samhället i 
dagsläget (Kovarik et al., 2013). Eleverna i studie B fick även ställa sig till etiska 
problemställningar som bland annat handlade om genetisk informationslagring 
(ibid.). 

Till sist står det med i kursplanen för huvudämnet evolution: 

”Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas 
huvudgrupper och evolutionära historia” (Skolverket, 2011a). 

Eleverna i både studie A och B fick studera evolutionära släktskap mellan arter med 
hjälp av fylogenetiska träd (Steinke et al., 2017; Kovarik et al., 2013).  

De tre studierna A-C har alla utförts i Nordamerika, men de är fortfarande av största 
relevans till de svenska styrdokumenten då genetisk barcoding omfattar många olika 
ämnesdelar ur biologin. Den knyter an till många kunskapsmål, inte enbart den 
laborativa förmågan. Det går att justera lektionsinnehållet med genetisk barcoding, så 
att man fokuserar mer på ett tema, som exempelvis bevarande av arter.  

Man hade kunnat låta en hel termin ha genetisk barcoding som övergripande tema, 
där man formade undervisningen efter det centrala innehållet i kursplanen för biologi 
1. Det är möjligt eftersom att det går att täcka in alla tre ämnesområden ur biologi 1 
med förloppet av genetisk barcoding. Jag tror att det hade passat bättre under våren, 
efter att eleverna först hade fått lära sig grundläggande kunskaper om exempelvis 
eukaryota kontra prokaryota organismer, arvsmassans uppbyggnad samt evolutionära 
mekanismer. Avslutningsvis bedömer jag att genetisk barcoding passar väl in i 
skolans styrdokument. 

5.2.3 Förslag på användande av barcoding i undervisningen
Om jag skulle planera en lektionsserie med genetisk barcoding som tema, skulle jag 
placera den lite längre fram i undervisningen där elevernas kunskaper om de tre 
centrala innehållen för biologi 1 (ekologi, genetik och evolution) redan har fått 
utvecklas. Det hade varit perfekt som ett sista examinerande moment där eleverna 
fick använda alla sina förvärvade kunskaper från den första biologikursen. 

Jag hade först haft en introduktionslektion för eleverna om vad genetisk barcoding är 
för något och hur tillvägagångssättet från datainsamling till datatolkning går till. 
Sedan hade jag planerat en fältstudie ut till skogen med eleverna där de fick öva på 
att samla in insekter med olika typer av insamlingsmaterial, som till exempel 
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fjärilshåvar eller insektssåll. Eleverna hade fått nyckla sina insekter på traditionellt 
vis, utifrån insekternas morfologi med en insektsnyckel. Om all utrustning fanns på 
skolan, som PCR-maskiner, skulle eleverna få extrahera DNA ur ett insektsben och 
sedan amplifiera sitt genetiska material med PCR. Det genetiska materialet hade 
sedan skickats in till ett företag för sekvensering, för att sedan skickas tillbaka till 
klassen.  

I det sista momentet hade eleverna fått använda någon utav databaserna för att 
matcha sina erhållna gensekvenser till ett referenssbibliotek för att sedan jämföra 
resultaten från sin barcoding med den art de fick fram från nycklandet. De hade även 
fått studera evolutionära släktskap mellan sina arter med hjälp från fylogenetiska träd 
i databaserna. Man hade kunnat ge eleverna ett formulär med olika diskussionsfrågor 
kopplade till de tre centrala delarna i biologikursen, som de sedan fick sammanställa i 
en uppsats som ett sista examinerande moment. 

Om inte ens skola har all väsentlig apparatur hade man kunnat boka in eleverna på ett 
universitet i den mån att det fanns ett i närheten. Då hade eleverna fått ta med sina 
insamlade insekter efter nycklandet och genomfört PCR-laborationer på universitetet 
istället. Då hade elever även fått en inblick i hur biologistudier går till på 
universitetsnivå, vilket förhoppningsvis hade uppmanat eleverna att välja en 
naturvetenskaplig inriktning efter studenten. Det är också av största vikt att låta 
elever genomföra naturvetenskapligt arbete och visa dem att alla har en plats inom 
naturvetenskapliga fält vare sig vilket kön de tillhör eller vilken sociokulturell 
bakgrund de har. Vilket blir möjligt med ett större projekt som barcoding i 
undervisningen. 

5.2.4 Hur elever har gynnats av barcoding i undervisningen
Då det har visat sig att elever har ett bristande intresse av de naturvetenskapliga 
ämnena och att få väljer en karriär med naturvetenskaplig inriktning (Kovarik et al., 
2013) är det viktigt att fånga elevers intresse i skolan. Det har visat sig att praktiskt 
arbete ger positiv effekt på elevers förståelse och inlärning (Steinke et al., 2017). Med 
genetisk barcoding i skolan får elever bidra med ”äkta” forskning, då deras resultat 
kan publiceras i databaser, vilket ger eleverna en känsla av att de har bidragit med 
något användbart inom forskningen (ibid.). Med laborativa moment visualiseras det 
teoretiska vilket av erfarenhet brukar uppskattas av eleverna och hjälpa dem att se 
verkligheten. 

Det visade sig att eleverna i studie B blev mer positivt inställda till 
naturvetenskapliga ämnen och kunde tänka sig att välja en mer naturvetenskaplig 
inriktning efter gymnasiet (Kovarik et al., 2013). Majoriteten av eleverna i studie A 
kände stor relevans till verkligheten med genetisk barcoding i undervisningen, vilket 
motiverade dem att ta tag i sitt eget lärande (Steinke et al., 2017). Detta stämmer 
överens med det Kovarik et al. (2013) lyfte fram om att verklighetsnära uppgifter gav 
elever en större känsla av relevans och ökade därmed deras intresse av ämnet. 
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I studie A blev eleverna upplysta om rådande miljöproblem, vilket är av stor relevans 
då konsekvenserna av den minskade biologiska mångfalden kommer att bli svårare 
att ignorera för den rådande och kommande generationen (Steinke et al., 2017). Detta 
kan förhoppningsvis få elever att känna sig inspirerade till att välja en mer 
naturvetenskaplig karriär för att tackla dessa problem. Med genetisk barcoding i 
undervisningen öppnades en ny värld för eleverna i studie B med avseende på vad 
man kan arbeta med när man väljer ett yrke med biologisk inriktning (Kovarik et al., 
2013). Eleverna fick också se hur biologin gick hand i hand med andra 
naturvetenskapliga ämnen, vilket fick de elever som hade tänkt välja ett 
ingenjörsprogram efter studenten att kunna tänka sig att välja en mer bioteknisk 
inriktning (ibid.). 

Dessa resultat bekräftar att elevers intresse ökar för de naturvetenskapliga ämnena när 
fler praktiska moment införs i undervisningen, som kan visualisera teorin för 
eleverna, samt att de får känna ett ägandeskap av sina resultat och att de kommer till 
användning i det verkliga livet av riktiga forskare. 

5.2.5 Begränsningar med den valda metoden i undervisningen
Att planera genetisk barcoding i undervisningen kan vara en tidskrävande process och 
bli ett för stort arbetslass för en enda lärare (Henter et al., 2016). Det krävs också av 
läraren att vara påläst inom området och vara bekväm med de laborativa momenten 
(ibid.). Detta kan vara svårt för en lärare som inte har stött på genetisk barcoding i 
sina universitetsstudier, speciellt när det är ett mer avancerat område och ligger lite 
utanför lärarprogrammets ramar. Ett förslag hade varit att bjuda in en forskare till 
skolan som hade kunnat vara experten kring de olika momenten eller att ordna en 
laboration på ett universitet i den mån att det fanns ett i närheten av den stad som 
gymnasieskolan är belägen i. 

Det krävs mycket tid till planering av ett sådant projekt som barcoding i skolan, vilket 
för en nyexaminerad lärare blir svårare än för en lärare med några års erfarenhet 
(Cross et al., 2018). Det gäller att veta var i utbildningen det är passande att planera 
in genetisk barcoding och vilka förkunskaper eleverna behöver ha för att kunna ta sig 
an de olika momenten i projektet. 

En annan stor begränsning är huruvida en gymnasieskola har råd med nödvändig 
apparatur (Henter et al., 2016). Det är inte vanligt förekommande att skolor i Sverige 
är utrustade med exempelvis PCR-maskiner eller annan högteknologisk utrustning 
som krävs vid genetisk barcoding. Det skulle istället kunna göras exkursioner till 
biotekniska företag, men då kommer vi ifrån själva poängen med att elever ska få 
känna på själva hur man arbetar som en biolog. Som jag nämnde tidigare hade man 
kanske kunnat boka in en laboration på ett universitet, vilka oftare brukar vara 
utrustade med dyra apparaturer än gymnasieskolor.  

Till sist kom det kritik ifrån eleverna om att de blev bedömda på gruppnivå och inte 
individuellt (Cross et al., 2018). De flesta laborationer bedöms på gruppnivå, då 
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klassens storlek oftast är för stor för att det ska vara möjligt att följa varje elevs 
prestationer individuellt. En idé kan vara att låta eleverna jobba självständigt som de 
gjorde i studie C, där eleverna fick varsin art att samla information om (Marcus et al., 
2010). Sedan skulle eleverna kunna presentera sina resultat i helgrupp och diskutera 
resultaten med varandra, medan läraren stod bredvid och lyssnade. På så sätt skulle 
läraren slippa att få laborationsrapporter från 30 elever. 

Det är alltså ett tidskrävande arbete för en enda lärare att planera ett större område 
som barcoding. Det gäller att läraren är påläst och invand med de olika laboratoriska 
momenten och att de kan bedöma elever individuellt i ett större projekt som detta. Då 
de flesta skolor inte har all nödvändig utrustning behöver undervisningen planeras på 
exempelvis ett universitet, vilket bara är möjligt för de gymnasieskolor som ligger i 
närheten av och har samarbete med ett. Men med några års erfarenhet hos läraren och 
tillgång till resurser ska barcoding gå att planera och utföra i undervisningen. 

5.3 Slutsatser

5.3.1 Standardsekvens för växter
I dagsläget används en kombination av någon av de fyra gensekvenserna: rbcL, 
matK, trnH-psbA och ITS vid identifiering av växter, då en enda växtgen inte innehar 
tillräckligt med genetisk variation för att kunna särskilja mellan arter. Det har även 
föreslagits att använda helgenomssekvenser för identifiering av växter, där 
kloroplastgenomet har visat sig ha lika mycket variation som COI-sekvensen hos 
djur. I dagsläget är helgenomssekvensering fortfarande för dyrt för att det ska bli 
generellt accepterat inom biologiska fält, men med tanke på hur mycket 
sekvenseringskostnaderna har minskat bara de senaste tio åren kan 
helgenomssekvensering säkerligen implementeras i framtiden. 

I vissa biologiska fält, som vid dietanalyser eller analys av ancient DNA, där det 
genetiska materialet har degraderats kan helgenomssekvensering vara svårt att 
använda. Därför förutspår jag att en kortare standardsekvens behöver hittas i 
framtiden som kan tillåta amplifiering av degraderat DNA samt kunna särskilja 
mellan arter, om barcoding ska kunna implementeras i dessa typer av fält. 

5.3.2 Tillämpningsområden inom biologin
De vanligaste begränsningarna med genetisk barcoding i alla tre tillämpningsområden 
(dietanalyser, palynologi och analys av ancient DNA)  är att databaserna behöver vara 
välutrustade med referenssekvenser, annars blir metoden oanvändbar vid identifiering 
av arter. Vid dietanalyser verkar genetisk barcoding vara en snabbare metod än de 
mer traditionella, samt att förstörda morfologiska karaktärer inte begränsar 
användandet av barcoding. Dock verkar det som att man på förhand måste ha en 
aning om vad djuret äter, vilket inte alltid är möjligt. Då palynologi är ett relativt nytt 
forskningsområde råder det större problem vid implementering av genetisk 
barcoding, då få referenser finns tillgängliga i databaserna och det fortfarande råder 
en viss osäkerhet om alla pollensporer innehåller plastider i sina strukturer. Vid 
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analys av aDNA är det största problemet att det genetiska materialet är degraderat och 
att kortare genetiska markörer behöver användas. Detta i sin tur medför att 
variationen mellan arterna blir mindre och att det blir svårt att särskilja på 
närbesläktade arter. 

Avslutningsvis är det svårt att besvara hur väl genetisk barcoding tillämpas i de tre 
olika användningsområdena, då metoden i dagsläget fortfarande verkar vara i 
utvecklingsfasen. Det råder fortfarande problem vid användandet av de olika 
standardsekvenserna och matchningen i databaserna begränsas till de 
referenssekvenser som finns tillgängliga. 

5.3.3 Genetisk barcoding i den gymnasiala undervisningen
Det finns ett stort potential för att använda barcoding i den gymnasiala 
undervisningen, då det inte krävs stor artspecifik kunskap hos eleverna för att kunna 
identifiera olika arter. Undervisningen går att lägga upp med både en mer teoretisk 
del eller en mer praktisk, med avseende på skolans tillgång till material, tidspann eller 
vilka förkunskaper eleverna har. Jag bedömer att genetisk barcoding passar väl in 
med styrdokumenten för kursen biologi 1 och omfattar allt centralt innehåll för 
kursen, där ekologi, genetik, evolution och laborativt arbetssätt ingår. 

Elever har påvisats gynnas av barcoding i undervisningen då praktiskt arbete ger dem 
ökar inlärning och en känsla av relevans, då det är ett mer verklighetsnära projekt. 
Fler elever blev öppnare för att välja en mer naturvetenskaplig inriktning efter 
gymnasiet då de fick en inblick i hur arbetslivet ser ut för en biolog. 

De mest begränsande faktorerna är hur påläst och invand läraren är med genetisk 
barcoding samt om skolan är utrustad med nödvändig apparatur. Det skulle finnas 
möjlighet att skicka sitt insamlade material till företag som utövar 
medborgarforskning eller boka sig på ett universitet och ha en forskare som stöttning 
vid de olika laboratoriska momenten.  

Det är upp till läraren hur stor del av undervisningen som ska bestå av genetisk 
barcoding och hur djupt eleverna ska lära sig de olika momenten. Det vore ett otroligt 
lärorikt projekt för eleverna som säkert skulle bli mycket uppskattat av både dem och 
läraren, som både passar väl in med de svenska styrdokumenten för skolan och är 
otroligt relevant för nuvarande forskning. Genetisk barcoding är en metod som är 
värd att övervägas vid planering av den gymnasiala undervisningen.  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