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Sammanfattning  

 I detta arbete presenteras forskningsanknutna projektarbeten för gymnasieskolan där bananflugan 

används som forskningsredskap. Projekten har designats för att kunna integreras i 

gymnasieundervisningen och/eller utgöra kvalitativa gymnasiearbeten i den nya gymnasieskolan, 

Gy2011. Ett flertal arbeten har utförts av elever på olika gymnasieskolor i Linköping med omnejd 

och projekten har analyserats med avseende på i vilken utsträckning de: a) möjliggör för eleverna att, 

efter genomfört arbete, uppfylla examensmålen för naturvetenskapsprogrammet, b) kan stärka 

elevernas kunskaper i naturvetenskap samt c) kan bidra till att eleverna är väl förberedda för 

högskolestudier. För att ta reda på detta har olika moment i projektarbetena samt de erfarenheter och 

kunskaper eleverna erhållit under deras projektarbeten analyserats i relation till kursplanerna för 

kemi, biologi och naturvetenskaplig specialisering samt till de examensmål som beskrivs av 

skolverket för naturvetenskapsprogrammet. Sammanfattningsvis visar min analys att de 

forskningsanknutna projektarbeten som presenteras i detta arbete har stor potential att utgöra väl 

fungerade gymnasiearbeten och kan tillföra eleverna nya kunskaper, som stäcker sig över både 

kemins och biologins vetenskaper, samt rusta dem för högskolestudier.  

Nyckelord: Gymnasiearbete, Forskning, Bananflugor, Kemi, Biologi 
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1. INLEDNING 

 

I min roll som forskare och som ledamot i nämnden för skolsamverkan vid Linköpings 

universitet har jag ett särskilt intresse av att engagera elever på gymnasieskolorna i 

forskningsanknutna projekt. Detta för att tidigt väcka ett intresse hos eleverna kring 

forskning och introducera dem i olika forskningsmetodiker. I min roll som lärare på 

universitetet är jag även angelägen om att förbereda gymnasieelever för framtida 

universitetsstudier.  Därför har jag från hösten 2009 fram till dags datum varit engagerad 

i ett flertal gymnasieskolor där elever som läser på naturvetenskapsprogrammet har utfört 

arbeten i projektorienterade former med anknytning till dagsaktuell forskning. Basen för 

samtliga projekt har varit att använda bananflugan (Drosophila menlanogaster) som 

modellorganism. I projekten har eleverna fått lära sig att använda bananflugan som 

forskningsredskap för att studera Alzheimers sjukdom. I detta arbete analyserar jag 

betydelsen av att integrera forskningsanknutna projektarbeten i undervisningen på 

gymnasieskolan, för att stärka elevernas kunskaper i naturvetenskap och deras intresse för 

forskning samt för att rusta eleverna med kunskaper och erfarenheter som är av betydelse 

för framtida universitetsstudier.  

 

2. SYFTE 

 

Syftet med detta arbete var att utveckla forskningsanknutna projektorienterade arbeten 

designade för gymnasieskolan där bananflugan används som modellorganism samt att 

analysera i vilken utsträckning projekten kan: 

 

� utgöra kvalitativa gymnasiearbeten där eleverna kan visa att de uppfyller kraven 

för examensmålen på naturvetenskapsprogrammet 

� stärka elevernas kunskaper i naturvetenskap 

� bidra till att eleverna är väl förberedda för högskolestudier 
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3. BAKGRUND 

Här följer först en litteraturgenomgång kring naturvetenskap och didaktik följt av en 

beskrivning av gymnasiearbetet som ingår i den nya gymnasieskolan 2011. Därefter ges 

en presentation av bananflugan och hur den kan användas som modellorganism. Slutligen 

ges en beskrivning av Alzheimers sjukdom samt hur bananflugor kan användas för att 

studera denna sjukdom. 

 

3.1 Naturvetenskap och didaktik 

Människans intresse och nyfikenhet genom tiderna att förstå och förklara den värld vi 

lever i har varit och är drivkraften bakom det naturvetenskapliga lärandet. 

Naturvetenskapen har resulterat i de levnadsvillkor som omger oss idag och för att kunna 

möta framtida utmaningar, som tillgång till energi, mat, naturresurser samt medicinska 

utmaningar, finns ett stort behov av att ungdomar utbildar sig inom detta område. Många 

elever anser att naturvetenskap är viktigt men redan på grundskolan hör de 

naturvetenskapliga ämnena, främst kemi och fysik, till de ämnen som eleverna tycker är 

minst intressanta och att de är minst duktiga i (Skolverket 2011a). I stor utsträckning 

håller denna attityd i sig hos eleverna även upp i åldrarna (Murphy & Beggs 2003) och 

gymnasieutbildningar inom naturvetenskap har svårt att locka ungdomar (Skolverket 

2011a). Därför är det angeläget att öka intresset och motivationen hos ungdomar att 

utbilda sig inom detta område.  

 

I Piagets konstruktivistiska syn på kunnande och lärande beskrivs tankestrukturer som 

utvecklas från tidiga barnaår och framåt i livet och som bygger på de tankestrukturer som 

redan existerar (Andersson 2011). En individs tankestrukturer sätter ramar för vad 

han/hon är intresserad av och motivationen till att lära sig något nytt inträffar då det nya 

inte redan är bekant men inte heller befinner sig för långt bort från befintliga strukturer 

(Andersson 2011). Detta innebär att en individ bäst tar till sig ny kunskap om han/hon får 

en lagom utmaning att utveckla sina tankestrukturer. En ytterligare dimension på lärandet 

kom med Vygotskij som utvecklade den sociokulturella lärteorin. Vygotskij framhöll 

social interaktion som en viktig drivkraft i lärandeprocessen; naturvetenskapliga begrepp 

och teorier kan bäst tillägnas om flera människor tillsammans berättar, förklarar, 
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diskuterar och löser uppgifterna (Andersson 2011). Detta leder till att individen blir 

medskapande i en kultur, vilket i svenskt tal kan kallas kulturering (Andersson 2011). 

Vår tids främste förespråkare för det sociokulturella perspektivet är pedagogikprofessorn 

Roger Säljö. Säljö poängterar att kunskap i stor utsträckning är kontextbunden vilket 

innebär att även om eleverna tar till sig och förstår den undervisning som sker i skolan så 

blir det betydligt svårare för dem att applicera den i en annan situation där kontexten är 

skild från skolans lärandesituation då ”skolan leder oss in i begreppsvärldar och 

färdigheter som inte alltid svarar mot vardagens upplevelser och som vi inte har någon 

omedelbar användning för” (Säljö 2010). Alltså, en viktig faktor för lärandeprocessen i 

det sociokulturella perspektivet är att eleverna lär sig ny kunskap i en kontext som är så 

lik som möjligt den verkliga situation eleven kommer att vara i då han/hon skall tillämpa 

sina kunskaper. Därför är det viktigt att i större utsträckning koppla skolans undervisning 

i naturvetenskap till aktuella samhällsföreteelser som till exempel forskningsaktiviteter på 

högskolan. I en nyligen producerad avhandling kring ungdomars attityd till 

naturvetenskap konstaterar Magnus Oskarsson att ”eleverna uppfattar naturvetenskapen 

som svår och tråkig och utan sammanhang” och han efterlyser en större koppling mellan 

gymnasieundervisningen och forskning och yrkesliv (Oskarsson 2011). Detta skulle 

gynna inlärningsprocessen och öka elevernas motivation för de naturvetenskapliga 

ämnena. Det säger sig självt att om elever upplever ett ämne som svårt och tråkigt 

begränsar detta elevernas förmåga att ta till sig kunskaper i ämnet, och om eleverna inte 

upplever att lärandesituationen har någon direkt relevans för dem själva eller någon 

koppling till samhället är risken stor att de förlorar intresset för ämnet. 

 

Laborationer är ett viktigt undervisnings- och lärandemoment i de naturvetenskapliga 

ämnena och många elever tycker att de roligaste med naturvetenskap är att utföra 

experiment (Murphy & Beggs 2003). Laborationer är ofta designade utifrån ett på 

förhand planerat recept där utgången är förutsägbar, så kallade slutna laborationer. Dessa 

laborationer är nödvändiga för att visa på ”proof of concept” men ger begränsat utrymme 

för eleven att tänka själv och skapa sig en egen uppfattning av situationen (Sandberg 

2008). De så kallade öppna laborationerna karaktäriseras av att eleverna får en uppgift 

som de får prova sig fram att lösa mer eller mindre på egen hand. De öppna 
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laborationerna ger ett betydligt större utrymme för eleverna att reflektera och själv 

införskaffa de kunskaper som krävs för att lösa uppgiften (Sandberg 2008).  Detta leder 

till ett större engagemang och motivation från eleverna att utföra laborationen och som 

extra vunnen kunskap lär sig eleverna inte bara att hur en teori fungerar utan även att 

undersöka möjliga lösningar för att pröva en viss hypotes – en gyllene försmak på hur 

forskning kan gå till.  

 

3.2 Gymnasiearbete i den nya gymnasieskolan 2011 

Den nya gymnasieskolan, Gy 2011, ställer nya och högre krav på det examensarbete eller 

gymnasiearbete som eleverna ska utföra under det sista året. Det ska vara inom 

ämnesområdet, dvs. för naturvetenskapsprogrammet inom kemi, biologi, fysik eller 

matematik. Ett godkänt gymnasiearbete är också ett krav för slutbetyg från 

gymnasieutbildningen.  Genom gymnasiearbetet skall eleven visa att han/hon uppfyller 

kraven för examensmålen. I skolverkets beskrivning av examensmålen på 

naturvetenskapsprogrammet i Gy 2011 finns det bland annat uttryckt att eleverna skall ha 

utvecklat ett naturvetenskapligt förhållningssätt som innefattar förmåga till kritiskt 

tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser (Skolverket 

2011b). Gymnasiearbetet utgör därför ett viktigt lärandemoment så att eleven, efter 

avslutat program, uppfyller kraven för examensmålen och därmed innehar de kunskaper 

som krävs för högskolestudier. Det är gymnasiearbetet som ska visa att eleven är 

förberedd för högskolestudier.  

 

3.3 Bananflugor (Drosophila melanogaster)  

 

3.3.1 Bananflugan som modellorganism 

Bananflugans popularitet som modellorganism för att studera olika sjukdomar (till 

exempel Alzheimers sjukdom) har ökat markant under de senaste åren (Bilen & Bonini 

2005). Bananflugorna har ett antal fördelar att användas som forskningsredskap då de är 

lätta och billiga att odla, förökar sig snabbt, har en relativt kort livslängd (ett par månader 

till skillnad från flera år för möss) samt att det finns ett flertal väl utarbetade tekniker för 

att studera flugornas beteende och livsmönster (Zang et al. 2010). Dessutom återfinns ca 
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70% av de mänskliga gener som är associerade med olika sjukdomar i homologa former 

hos bananflugan (Iijima-Ando & Iijima 2010). Från Bloomington Drosophila stock 

center vid Indiana University (http://fly.bio.indiana.edu/bloomhome.htm) går det att 

beställa ett stort antal flugor med önskad genotyp och det finns även ett gott samarbete 

mellan olika forskargrupper för utbyte av bananflugor.  

 

Arbete med Drosophila kräver inte någon etisk prövning eftersom bananflugor tillhör 

ryggradslösa djur, men vid användning av bananflugor som genmodifierats behövs ett 

tillstånd från Jordbruksverket för innesluten användning av genetiskt modifierade 

organismer. Att arbeta med bananflugor kräver inte någon dyr eller teknisk avancerad 

utrustning, därför fungerar det mycket väl för gymnasieelever att lära sig hantera 

bananflugor. Eleverna får en gedigen erfarenhet att jobba med en modellorganism på 

samma sätt som forskningen bedrivs på universitetet. Ett projektarbete med bananflugor 

kan designas så att eleverna får undersöka oprövade flugor i ett aktuellt 

forskningssammanhang och det finns ett stort utrymme för eleverna att formulera egna 

frågeställningar samt att planera och genomföra arbetet på ett självständigt sätt, parallellt 

med en återkoppling till den forskning som bedrivs på universitetet. 

 

3.3.2 Transgena bananflugor 

Drosophila melanogaster har fyra kromosompar: ett X/Y-par (X/X = hona och Y/X = 

hane) och tre kromosompar som benämns 2, 3 och 4 enligt figur 1 (Ashburner et al. 

2005).  
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Figur 1. Genotyp för en hona respektive en hane av Drosophila. Ett plustecken betyder att 

kromosomen inte är genmodifierad. 
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En gen kan klonas in på alla fyra kromosomer men i praktiken är det främst kromosom X, 

2 och 3 som används för genmodifiering eftersom kromosom 4 är betydligt kortare än 

kromosom 2 och 3. Bananflugor som lever vilt i naturen har röda ögon men de flugor 

som används som ursprungsflugor för att klona in en gen på i laboratoriet (kontrollflugor, 

w1118) har vita ögon då genen för röda ögon har plockats bort. En gen som klonats in i en 

fluga är ofta kopplad med genen för röda ögon vilket innebär att den transgena flugan 

både får den nya genen samt genen för röda ögon. Detta leder till att de genmodifierade 

flugorna, på grund av sin röda ögonfärg, kan skiljas från w1118-flugorna, som har vita 

ögon. Transkribering av den klonade genen initieras av ett protein, GAL4, som binder till 

en DNAsekvens som sitter framför genen (promotorn UAS ”upstream activating 

sequence”). Detta innebär att den genmodifierade flugan bara kan uttrycka den klonade 

genen om GAL4 finns närvarande. Detta system kallas för GAL4/UAS systemet (Brand 

& Perrimon 2005). En fluga som både innehåller den klonade genen och genen för GAL4 

kan framställas genom att korsa flugor enligt schemat i figur 2.  

 

Transgena hanar med klonad genTransgena GAL4-honor 

X

Avkomman får genen för GAL4 och den klonade genen

Gen för GAL4

GAL4

Gen för GAL4 UAS Klonad gen

UAS Klonad gen

GAL4

Protein

arthropods.eugenes.org lemur.amu.edu.pl

 

 

 

Figur 2. Korsning mellan GAL4-honor och hanflugor med en klonad gen. Endast avkomman från 

korsningen, som båda har genen för GAL4 och den klonade genen, kan producera det protein som 

den klonade genen kodar för. 
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Transgena flugor som uttrycker genen för GAL4 kallas för driverflugor. Dessa flugor har 

konstruerats så att de bara uttrycker genen för GAL4 i vissa specifika vävnader. Hos 

drivern elav-gal4 produceras GAL4-proteinet i det centrala nervsystemet (CNS) vilket 

innebär att avkomman från en korsning mellan elav-gal4-flugor och flugor med en 

klonad gen endast producerar proteinet, som den klonade genen kodar för, i CNS. Hos 

drivern gmr-gal5 produceras GAL4 i ögonen och hos drivern Act5C-gal4 produceras 

GAL4 i alla celler. Ett stort antal olika sorters driverflugor som uttrycker genen för 

GAL4 i en eller flera olika vävnadstyper finns tillgängliga på Bloomington Drosophila 

stock center. 

 

3.4 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom där nervcellerna i hjärnan bryts ner. Det 

första symptomet är problem med närminnet men allteftersom sjukdomen fortskrider 

förlorar personen sin förmåga att utföra även de enklaste vardagssysslorna som att sköta 

sin hygien, laga mat mm. Sjukdomen bryter oftast ut efter 60 års ålder men ärftliga 

faktorer kan orsaka att sjukdomen bryter ut tidigare. Alzheimers sjukdom är den 

vanligaste formen av demens och det finns en stark koppling mellan sjukdomen och 

uppkomsten av proteinansamlingar mellan nervcellerna i hjärnan. En stor del av dessa 

ansamlingar utgörs av Aβ-peptiden (Masters et al. 1985). Aβ-peptiden är ett litet protein 

som bildas då ett större membranprotein (APP) klyvs av två enzymer och de två 

vanligaste formerna av peptiden innehåller 40 eller 42 aminosyror, Aβ40 respektive 

Aβ42 (Wolfe & Guenette 2007). Proteinansamlingarna bildas då Aβ-peptiden klibbar 

ihop sig (aggregerar) och bildar större proteinaggregat (amyloida fibrer) enligt den 

schematiska beskrivningen i figur 3 (Walsh et al. 1997). Forskning har visat att det är de 

mellanstora formerna (två eller flera molekyler av Aβ-peptiden som bildas före de 

amyloida fibrerna) som har en giftig verkan på nervcellerna (Haass & Selkoe 2007). 
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En Aβ-molekyl

Aggregerade Aβ-molekyler Amyloida Aβ-fibrer

Två Aβ-molekyler

 

 

Figur 3. Schematisk beskrivning av aggregeringen av Aβ-peptiden.  Aβ-molekylerna klibbar ihop 

sig och bildar större aggregat. I slutet på aggregeringsprocessen bildas stora aggregat som kallas 

för amyloida fibrer.   

 

En förhöjt halt av Aβ42 i hjärnan relativt Aβ40 ökar risken för att en person skall få 

Alzheimers sjukdom (Kumar-Singh et al. 2006). Det finns även ärftliga varianter av 

sjukdomen som kan drabba personer som har en mutation i genen för APP eller i genen 

för något av de enzymer som processar APP. En sådan ärftlig variant orsakas av en 

mutation i genen för APP vilket leder till att en glutaminsyra är utbytt mot glycin i 

position 22 hos Aβ-peptiden (AβE22G) (Nilsberth et al. 2001). Den här Aβ-varianten 

kallas även för Arctic-peptiden. Personer som har Arctic-mutationen får Alzheimer vid en 

betydligt lägre ålder än de personer som drabbas av den allmänna sjukdomsformen. 

 

3.5 Alzheimerflugor 

År 2005 publicerades en av de första studierna där Drosophila melanogaster används 

som modellorganism för att studera Alzheimers sjukdom (Crowther et al. 2005). Studien 

visade att bananflugor som producerade Aβ42 i CNS fick sämre motorik och en 

reducerad livslängd jämfört med kontrollflugor. Hos dessa flugor hittades även 

ansamlingar av Aβ42-peptiden i hjärnan och stora tomrum ”hål” i hjärnvävnaden som 

visade på att nervceller dött. Flugor som producerade Aβ40-peptiden i CNS blev 

betydligt mindre sjuka jämfört med Aβ42-flugorna. Detta resultat visar att Aβ42-peptiden 

är betydligt giftigare för nervcellerna hos bananflugorna jämfört med Aβ40-peptiden. 

Studien visade även att flugor som producerade Arctic-peptiden i CNS blev betydligt 

sjukare än Aβ42-flugorna vilket är i linje med att den här Aβ-varianten orsakar ett tidigt 

påslag av Alzheimer hos de personer som bär på E22G mutationen. Livslängden hos 

bananflugor mäts ofta i det antal dagar som gått då 50% av flugorna har dött (”medium 
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survival”, MS). Värdet på MS beror på vid vilken temperatur och fuktighet flugorna 

vistas i. Vanligtvis utförs en överlevnadsstudie vid 25-29°C och vid 60-70% relativ 

fuktighet. I studien från Crowther et al. 2005 var MS för kontrollflugor = 20 dagar, MS 

för Aβ40 = 18 dagar, MS för Aβ42 = 13 och MS för Arctic = 4 dagar. Samtliga flugor 

förvarades vid 29°C. 

 

Vid studier på Aβ-flugor används ofta drivern elav-gal4C155som producerar GAL4 i CNS 

men även drivern gmr-gal4, som producerar GAL4 i ögonen, kan användas för att studera 

giftverkan hos Aβ-peptiden. Med gmr-gal4-drivern får flugor som producerar Arctic-

varianten kraftigt deformerade ögon jämfört men kontrollflugor. Effekten av Arctic-

peptiden på ögonstrukturen kan observeras direkt efter att flugan är färdigutvecklad vid 

29°C (se figur 4). 

 

Figur 4. Elektronmikroskopbilder på flugögon. Ögonstrukturen hos kontrollflugorna har en 

regelbunden form och utgörs av sexkantiga kluster (ommatidia) som innehåller fotoreceptorceller. 

Ögonstrukturen hos flugor som producerar Arctic-peptiden i ögonen är förstörd vilket visar på att 

Arctic-peptiden är mycket giftig för cellerna i ögonen. 

Kontroll Arctic
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4. METOD 

 

De projektarbeten som presenteras i detta arbete är baserade på att använda bananflugor 

som forskningsredskap. Projekten har designats för att kunna integreras i 

gymnasieundervisningen och/eller utgöra kvalitativa gymnasiearbeten i Gy2011 och de 

har utarbetats i samråd med gymnasielärare och elever för att vara praktiskt 

genomförbara på gymnasieskolan. Innehållet i projekten har kopplats till 

gymnasieskolans kursplaner i kemi, biologi och naturvetenskaplig specialisering och 

anpassats till att motsvara en nivå som är ämnad att utföras av gymnasieelever i årskurs 3.  

Instruktioner för hantering av bananflugor grundar sig på litteraturstudier samt sju års 

praktiska erfarenheter inom detta område. I resultatet presenteras en sammanfattning av 

projektarbeten genomförda av sammanlagt nio elever på gymnasiet. För ett av dessa 

arbeten ges en mer detaljerad redogörelse.  

 

Analysen av de designade och genomförda projektarbetena utgör en kvalitativ studie och 

innefattar en noggrann granskning av några få projekt för att få en djupare förståelse för 

hur väl dessa arbeten kan fungera på gymnasieskolan (Bryman & Nilsson 2002). En 

kvantitativ studie skulle kunna ge en mer övergripande information om tendenser eller 

trender (Bryman & Nilsson 2002) men en sådan studie var inte möjligt att genomföra 

utifrån ett begränsat tidsperspektiv eftersom projektarbetena pågick under en längre tid 

(3-8 månader) och det inte fanns praktiska möjligheter att parallellt genomföra flera 

arbeten av en större population elever.   

 

Projekten har granskats med avseende på i vilken utsträckning de: a) möjliggör för 

eleverna att, efter genomfört arbete, uppfylla examensmålen för 

naturvetenskapsprogrammet, b) kan stärka elevernas kunskaper i naturvetenskap samt c) 

kan bidra till att eleverna är väl förberedda för högskolestudier. För att ta reda på detta 

har olika moment i projektarbetena samt de erfarenheter och kunskaper eleverna erhållit 

under deras projektarbeten analyserats. Analyserna har genomförts i relation till 

kursplanerna för kemi, biologi och naturvetenskaplig specialisering samt till de 

examensmål som beskrivs av skolverket för naturvetenskapsprogrammet.  
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5. RESULTAT 

 

Under punkt 5.1 presenteras en beskrivning av den utrusning och de kunskaper som 

behövs för att jobba med bananflugor. Under punkt 5.2 redovisas projektarbeten 

anpassade för gymnasieskolan och under punkt 5.3 presenteras en sammanfattning av 

projektarbeten genomförda av elever på gymnasiet.  

 

5.1 Instruktioner för hantering av bananflugor 

I detta avsnitt ges information om den basutrustning som krävs för att hantera 

bananflugor samt en genomgång av allmänna kunskaper om bananflugor som är viktiga 

att känna till för att kunna utföra dessa projektarbeten.   

 

5.1.1. Utrustning 

Den basutrustning som krävs är för att odla och hantera bananflugor i laboratoriemiljö är: 

• Vialer eller flaskor som innehåller flugmat. 

• Ljusmikroskop eller liknande utrustning för visualisering av flugorna. 

• Tillgång till CO2(g) för sövning av flugorna. 

• Porösa plattor för genomströmning av CO2(g). 

• Fina penslar för att sortera flugor. 

• Plats för förvaring av flugorna vid 25ºC och vid kallare temperatur (ca 18ºC). 

(Flagg 2005). 

 

Vid visualisering och sortering av flugorna används CO2(g) för att söva flugorna. CO2(g) 

får strömma genom en porös platta som flugorna ligger på (se figur 5).  Flugorna bör inte 

hållas nedsövda under mer än 15 minuter. Vid längre tid kan flugorna ta skada vilket kan 

orsaka missvisande resultat från de tester som skall utföras på flugorna. Flödet av CO2(g) 

genom plattan måste även anpassas så att det precis är tillräckligt för att flugorna skall 

ligga stilla. En fördel kan vara att låta CO2(g) passera genom en glaskolv med vatten 

vilket ger en bra kontroll över att flödet av CO2(g) inte är för kraftigt men tillräckligt för 

att söva flugorna. Under tiden flugorna hålls nedsövda sorteras flugor med hjälp av en 

pensel för att välja ut de flugor som skall användas till planerade experiment. Flugor som 
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skall kasseras överförs till en burk som innehåller en blandning av 90% etanol och 10% 

glycerol.  

 

Figur 5. Bild på ett Leica mikroskop M80 som kan 

förstora mellan 7.5 till 60 gånger för visualisering av 

flugorna. Flugorna hålls nersövda på en platta med 

genomströmmande CO2(g). Gasen leds via en E-kolv som 

är till hälften fylld med vatten. Framför plattan ligger en 

pensel som används till att sortera flugorna. På bilden 

syns även en burk med 90% etanol och 10% glycerol 

för kasserade flugor. Till vänster om mikroskopet står 

en vial som innehåller levande flugor. I botten på 

vialen finns mat för flugorna. 

 

 

 

5.1.2. Förvaring av bananflugor 

Bananflugans livscykel går från ett ägg till ett embryo med efterföljande tre larvstadier 

(Ashburner et al. 2005). Därefter bildas en puppa som under ett par dagar skiftar färg från 

gul till brun. När puppan är riktigt mörkbrun kryper det ut en färdig bananfluga. Den tid 

det tar för ägget att utvecklas till en färdig bananfluga beror på temperaturen. Vid 18ºC 

tar det ca 20 dagar, vid 25ºC ca 12 dagar och vid 29ºC ca 9 dagar. Livslängden för den 

färdigutvecklade bananflugan beror också på temperaturen och är ca 4 månader vid 18ºC, 

ca 2 månader vid 25ºC och ca 1 månad vid 29ºC (under förutsättning att flugan har 

tillgång till mat). Flugor som skall förvaras under en längre tid måste kontinuerligt föras 

över (”flippas”) till en ny vial med mat efter ett visst antal dagar. Flugor som förvaras vid 

18°C måste flippas efter 35 dagar, vid 25°C efter 20 dagar och vid 29°C efter 15 dagar. 

Om flugorna förvaras längre än angiven tid i vialen finns det risk alla flugor dör eftersom 

miljön i vialen blir ogynnsam då döda flugor ansamlas i maten. Gamla flugvialer förvaras 

väl inplastade i kyla (ca 8ºC) under ca tre veckor och kan sedan kastas i brännbart avfall. 
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5.1.3. Sortera honor och hanar 

Vid arbete med bananflugor kommer det att uppstå flera tillfällen då honor och hanar 

skall sorteras från varandra. Det finns några viktiga fenotyper som skiljer en honfluga 

från en hanfluga (figur 6). Längs ut på bakkroppen av honan sticker det ut ett spetsigt 

äggläggningsrör tillskillnad från hanen som har en mer rundad bakkropp (Demerec 1994). 

Hanens bakkropp är även betydligt mörkare än honans men detta gäller inte för hanar 

som just kommit ut ur puppan, då är bakkroppen lika ljus som hos honan. En annan tydlig 

skillnad mellan honor och hanar är att hanarna har en liten svart krok (sexkammar 

eller ”sex combs” på engelska) på varje framben som de använder för att hålla fast sig på 

honan vid parning. Hanarna är även i regel något mindre än honorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Två bilder tagna med samma förstoring som visar skillnaderna mellan hon- och hanfluga. 

 

5.1.4 Plocka honflugor som inte är parade (jungfruhonor) 

Ett experiment med bananflugor innebär ofta att en specifik hona skall korsas med en 

specifik hane för att producera avkomma med önskad genotyp. För att kunna genomföra 

korsningen måste de honor som skall ingå i korsningen sorteras ut från sin flugvial innan 

de hinner para sig med hanarna ur samma vial. Denna procedur går till på följande sätt: 

 

1. Töm honor och hanar från en eller flera vialer som innehåller de önskade honorna 

till nya vialer eller flaskor med mat och förvara flaskorna i rumstemperatur (ca 

25°C) i ca 10 dagar.  

2. Efter 10 dagar kommer en ny generation flugor att vara på väg ut ur sina puppor 

(det finns många mörkbruna puppor på väggarna i flaskan).  
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3. På morgonen: Töm flaskan på alla levande flugor och se till att det inte finns 

någon vuxen fluga kvar i flaskan. Förvara flaskorna i rumstemperatur i ca 8 

timmar. 

4. Efter 8 timmar: Töm flaskorna med nya flugor som kommit ut under dagen på 

CO2-plattan och sortera ut honorna till nya vialer (ca 15 honor i varje vial). 

Överblivna hanar kasseras. Förvara vialerna i rumstemperatur. Dessa honor har 

ännu inte parat sig med någon hane och kallas därför för jungfruhonor. Se till att 

inga levande flugor finns kvar i flaskan och förvara den något kallare (ca 18°C) 

och helst mörkt över natten. 

5. Nästa morgon: Töm flaskorna med nya flugor som kommit ut under natten på 

CO2-plattan och plocka ut honorna (ca 15 honor i varje vial). Förvara honorna i 

rumstemperatur. Se till att det inte finns någon vuxen fluga kvar i flaskan. Förvara 

flaskorna i rumstemperatur i ca 8 timmar. 

6. Upprepa proceduren vid punkt 4 och 5 tills det finns tillräckligt många 

jungfruhonor för att genomföra den planerade korsningen.  

7. För att vara riktigt säker på att alla jungfruhonor som plockats inte har hunnit 

parat sig så bör vialen med jungfruflugorna granskas efter en veckas förvaring i 

rumstemperatur. Om det då inte finns några larver närvarande i vialen så innebär 

det att alla plockade honor i den vialen är jungfruhonor och kan användas till 

korsningen. Om det finns larver i vialen så innebär det att en eller flera av 

honorna hunnit para sig. Då måste hela vialen med alla flugorna kasseras. 

 

Flugor som just kommit ut ur sin puppa har 

en mörk fläck på bakkroppen (s.k. meconium) 

(figur 7). På honflugor kallas fläcken för 

jungfrufläcken eftersom den indikerar att 

honflugan är mycket ung och därmed inte 

parad. Efter några timmar försvinner fläcken.  

 

 

Figur 7. Bild av en mycket ung hona (ca 1-2 timmar) med en jungfrufläck. 
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5.1.5. Markörer och balansmarkörer 

Om en fluga bär på en markör innebär det att en av flugans kromosomer är 

genmodifierad vilket ger upphov till en speciell fenotyp (Greenspan 2004). Nedan 

beskrivs fyra vanliga markörer, vilken kromosom markören är kopplad till och vilken 

fenotyp den ger upphov till: 

 

Markör Kromosom Fenotyp 

Cyo 2 Krulliga vingar 

Ife 2 Deformerade ögon 

TM6B 3 Fler än två hårstrån på flugans ”axel” 

MKRS 3 Korta hårstrån på mellankroppen 

 

Figur 8 visar flugor med de olika fenotyperna jämfört med flugor utan markörer. 

 

Figur 8. Bild på flugor 

med olika markörer. a) 

MKRS - korta hårstrån 

på mellankroppen, b) 

Cyo - krulliga vingar, c) 

TM6B - fler än två 

hårstrån på axeln och Ife 

– deformerade ögon, d, e 

och f) normala flugor 

utan markörer. På bild a 

och d visas transgena 

flugor med röda ögon. 

Bild b, c, e och f visar 

flugor som inte 

innehåller genen för röda 

ögon vilket ger vita ögon. 
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Om en fluga är homozygot för någon av markörerna dör den innan den utvecklats till en 

färdig fluga. Två av de ovan angivna markörerna, Cyo och TM6B, är även 

balansmarkörer vilket medför att om en honfluga är heterozygot för Cyo eller TM6B så 

kan det inte ske någon genetisk rekombination mellan kromosomerna i detta 

kromosompar. Genetisk rekombination innebär att en bit DNA i den ena kromosomen 

byts ut mot motsvarande bit DNA i den andra kromosomen. Markörerna Ife och MKRS 

kan inte fungera som balansmarkörer. Detta medför att om en honfluga är heterozygot för 

Ife och/eller MKRS kan det ske en genetisk rekombination mellan kromosomerna i detta 

kromosompar. Det är viktigt att veta vilka markörer som fungerar som balansmarkörer 

vid sortering av honflugor som både har en klonad gen (som skall studeras) samt en eller 

flera markörer. Den klonade genen måste alltid vara heterozygot över en balansmarkör då 

det inte får ske någon rekombination mellan ett kromosompar där den ena kromosomen 

innehåller den klonade genen och den andra kromosomen en markör. Dock går det bra att 

sortera ut flugor som är homozygota för den klonade genen eftersom samma DNA bit 

kommer att bytas ut mellan kromosomerna vid rekombineringen. Hos hanflugor sker inte 

någon genetisk rekombination. Vid sortering av flugor som har Cyo är det viktigt att 

känna till att denna markör INTE ger någon fenotyp om flugorna förvaras under 22ºC.  

  

5.2. Design av projektarbeten med bananflugor för gymnasieskolan  

I detta avsnitt redovisas två projektarbeten anpassade för gymnasieskolan. Projektet 

under punkt 5.2.1 har utvecklats för att utgöra ett mindre arbete som kan integreras i 

gymnasieundervisningen. Under punkt 5.2.2 presenteras ett mer komplext projektarbete 

som designats för att fungera som gymnasiearbete. Detta projekt kan varieras utifrån 

vilken forskningsrelaterad frågeställning eleverna vill undersöka.  

 

5.2.1 Ta reda på vilken kromosom innehåller en klonad gen 

När en ny gen har klonats in i bananflugans genom är det viktigt att ta reda på (kartlägga) 

vilken kromosom som innehåller den klonade genen. I detta projekt får eleverna utföra ett 

antal flugkorsningar för att kartlägga vilken kromosom som innehåller den klonade genen 

hos olika transgena flugor. Exempel på flugor som kan användas i studien är: 
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• elav-gal4C155 (den klonade genen sitter på X-kromosomen) 

• DJ695 (den klonade genen sitter på kromosom 2) 

• DJ715 (den klonade genen sitter på kromosom 3) 

 

Ovanstående flugor skall korsas med flugor som innehåller alla fyra markörerna 

beskrivna under punkten 5.1.5. Dessa flugor kallas även för DB;DB eller DB2. Figur 9 

visar genotypen för en DB2-hona. 

 

X
X

; Cyo
Ife

; TM6B
MKRS

 

 

Figur 9. Genotyp för en DB2-hona. Markörerna Cyo och Ife sitter på kromosom 2 och 

markörerna TM6B och MKRS sitter på kromosom 3. Kromosom 4 är utelämnad då den inte 

innehåller någon markör.  

 

De transgena flugorna elav-gal4C155, DJ695 och DJ715 har röda ögon vilket är markören 

för den klonade genen. DB2-flugorna har vita ögon eftersom de inte innehåller någon 

klonad gen. 

 

Uppgift:  

Kartlägg vilken kromosom som innehåller en klonad gen hos de olika flugsorterna elav-

gal4C155, DJ695 och DJ715. 

 

Utförande: 

 

1. Plocka jungfruhonor från DB2-flugor enligt beskrivning under punkten 5.1.4. Det 

behövs ca 30 jungfruhonor. 

2. Sortera ut hanar från elav-gal4C155, DJ695 och DJ715 enligt beskrivning under 

punkten 5.1.3. Det behövs 4-5 hanar för varje försök. 
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3. Sätt upp tre korsningar mellan hanar av elav-gal4C155, DJ695 och DJ715 och 

jungfruhonor av DB2 (använd 10 jungfruhonor för varje korsning och sätt upp 

korsningarna i vialer). 

4. Förvara korsningarna i ca 25°C. Efter 2-3 dagar kan alla vuxna honor och hanar 

kasseras. Se till att vialerna blir helt tomma på vuxna flugor! 

5. Efter ca 10 dagar har avkomman från korsningarna utvecklats till färdiga flugor. 

Plocka 4-5 hanar från varje korsning med röda ögon och två markörer. Eftersom 

det inte kan ske någon genetisk rekombination hos hanflugor så spelar det ingen 

roll vilka två av de fyra markörer hanarna har.  

6. Plocka nya jungfruhonor från DB2-flugor (gör detta parallellt med punkt 5). 

7. Sätt upp två nya korsningar med nyplockade hanar av DJ695 och DJ715 (från 

punkt 5) och jungfruhonor av DB2. Denna korsning behöver inte göras för elav-

gal4C155 (se förklaring nedan under lösning). 

8. Upprepa punkt 4. 

9. Efter ca 10 dagar: Analysera fenotyperna hos de färdigutvecklade flugorna för att 

bestämma på vilken kromosom den klonade genen sitter.  

 

Lösning: 

elav-gal4C155: Redan från den första korsningen (figur 10) kan eleven dra slutsatsen att 

den klonade genen sitter på X-kromosomen då alla hanar i avkomman från denna 

korsning kommer att få vita ögon eftersom de måste få sitt X från DB2-honorna. 

 

R

Y
; + 

+
; +

+
; + 

+ 
; Cyo

Ife
; TM6B

MKRS
X

X
X

elav-gal4C155 DB2

 

Figur 10. Korsning mellan elav-gal4C155-hanar och DB2-honor. R (röda ögon) visar att den 

klonade genen sitter på X-kromosomen.  

 

DJ695: I avkomman från första korsningen (figur 11) kommer det att finnas en del hanar 

som fått två markörer samt röda ögon. Dessa hanar har fått Y och R från DJ695 och två 
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markörer från DB2 (alla flugor i avkomman kommer att ha två markörer eftersom DB2- 

honorna inte har något +). 

 

X

Y
; R

+
; +

+
; ; TM6B

MKRS
X

X
X

DJ695 DB2

Cyo
Ife

 

Figur 11. Korsning mellan DJ695-hanar och DB2-honor. R (röda ögon) visar att den klonade 

genen sitter på kromosomen 2.  

 

Efter andra korsningen (figur 12) kan eleven dra slutsatsen att den klonade genen sitter på 

kromosom 2 då det kommer att finnas både hanar och honor i avkomman som har röda 

ögon samt tre markörer varav två är TM6B och MKRS (figur 13).  Eftersom TM6B och 

MKRS sitter på var sin kromosom i kromosompar 3 så måste den klonade genen sitta på 

kromosom 2. Den tredje markören kan antingen vara Cyo eller Ife. 

 

X

Y
; R

Cyo
; ; ; TM6B

MKRS
X

X
X

DJ695 DB2

Cyo
Ife

+
MKRS

 

Figur 12. Korsning mellan DJ695-hanar med två markörer (från korsningen i figur 11) och DB2-

honor. R (röda ögon) visar att den klonade genen sitter på kromosomen 2.  

 

X

Y
; R

Cyo
; och

DJ695

X

X
; R

Ife
; TM6B

MKRS
TM6B
MKRS

DJ695

 

Figur 13. Hanar och honor från korsningen i figur 12 som har markören för den klonade genen 

(R), två markörer på kromosom 3 och en markör på kromosom 2. Markören på kromosom 2 kan 

vara Cyo eller Ife på både honor och hanar.   
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Dj715: I avkomman från första korsningen (figur 14) kommer det, med samma 

resonemang som för DJ695, att finnas en del hanar som fått två markörer samt röda ögon. 

Dessa hanar har fått Y och R från DJ715 och två markörer från DB2. 

 

X

Y
; ; R

+
; ; TM6B

MKRS
X

X
X

DJ715 DB2

Cyo
Ife

+
+

 

Figur 14. Korsning mellan D715-hanar och DB2-honor. R (röda ögon) visar att den klonade 

genen sitter på kromosomen 3.  

 

Efter andra korsningen (figur 15) kan eleven dra slutsatsen att den klonade genen sitter på 

kromosom 3 då det kommer att finnas både hanar och honor i avkomman som har röda 

ögon samt tre markörer varav två är Cyo och Ife (figur 16).  Eftersom Cyo och Ife sitter 

på var sin kromosom i kromosompar 2 så måste den klonade genen sitta på kromosom 3. 

Den tredje markören kan antingen vara TM6B eller MKRS. 

 

X

Y
; +

Cyo
; ; ; TM6B

MKRS
X

X
X

DJ715 DB2

Cyo
Ife

R
MKRS

 
Figur 15. Korsning mellan DJ715-hanar med två markörer (från korsningen i figur 14) och DB2-

honor. R (röda ögon) visar att den klonade genen sitter på kromosomen 2.  

 

X

Y
; Ife

Cyo
; och

DJ715

X

X
; Ife

Cyo
; R

TM6B
R

MKRS

DJ715

 

Figur 16. Hanar och honor från korsningen i figur 15 som har markören för den klonade genen 

(R), två markörer på kromosom 2 och en markör på kromosom 3. Markören på kromosom 3 kan 

vara TM6B eller MKRS på både honor och hanar.   
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5.2.2 Projektarbete med Alzheimerflugor 

Detta projekt har utvecklats för att fungera som ett gymnasiearbete där eleverna får lära 

sig hur Aβ-peptidens giftverkan på nervceller kan studeras med hjälp av genmodifierade 

bananflugor som producerar Aβ-peptiden i CNS. Projektarbetet kan varieras beroende på 

vilken uppgift eleverna vill undersöka. I arbetet studerar eleverna bananflugor som 

producerar Arctic-peptiden. Toxiska effekter av Arctic-peptiden i hjärnan hos flugorna 

undersöks med en mobilitetsstudie och/eller med en överlevnadsstudie och jämförs med 

kontrollflugor (w1118). Under punkt 5.2.2.1 och 5.2.2.2 presenteras tillvägagångssättet för 

en mobilitets- respektive en överlevnadsstudie och under punkt 5.2.2.3 beskrivs två olika 

metoder som kan användas för att undersöka hur Aβ-peptidens giftverkan hos flugorna 

kan motverkas.  

 

5.2.2.1 Mobilitetsstudie 

Flugor som producerar Arctic-peptiden i hjärnan förlorar tidigt sin rörlighet (redan efter 

några dagar vid 25°C) eftersom Arctic-peptiden är mycket giftig för nervcellerna. 

Bananflugornas rörlighet kan mätas med ett aktivitetstest.  

 

De flugor som skall användas i studien är: 

• elav-gal4C155 driver produktion av Aβ-peptiden i CNS 

• transgena Arctic-flugor 

• w1118-flugor (kontrollflugor) 

 

Uppgift:  

Producera Arctic-peptiden i CNS hos flugorna och studera hur närvaron av peptiden i 

CNS påverkar aktiviteten hos flugorna. 

 

Utförande – moment 1: Samla flugor till aktivitetstesten 

1. Plocka jungfruhonor från elav-gal4C155 enligt beskrivning under punkten 5.1.4. 

Det behövs ca 100 jungfruflugor. 

2. Sortera ut hanar från Arctic- och w1118-flugor enligt beskrivning under punkten 

5.1.3. Det behövs 8-10 hanar för varje försök. 
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3. Dag 1: Sätt upp två korsningar mellan hanar av Arctic- och w1118-flugor och 

jungfruhonor av elav-gal4C155 (använd 50 jungfruhonor för varje korsning och sätt 

upp korsningarna i flaskor). Placera flaskorna i 25°C. Dessa flaskor kallas för a-

flaskorna . 

4. Dag 3: Flippa korsningsflugorna från a-flaskorna till nya flaskor (b-flaskorna) och 

fortsätt förvaringen vid 25°C. 

5. Dag 5: Flippa korsningsflugorna från b-flaskorna till nya flaskor (c-flaskorna) och 

fortsätt förvaringen vid 25°C. 

6. Dag 7: Eventuellt, flippa korsningsflugorna från c-flaskorna till nya flaskor (d-

flaskorna) och fortsätt förvaringen vid 25°C.  

7. Dag 10: Granska hur länge det är kvar tills att nya flugor kommer ut ur pupporna i 

a-flaskorna (om det finns bruna puppor på väggarna så kommer nya flugor ut 

inom ca 1 dygn). 

8. Då nya flugorna börjar komma ut i a-flaskorna, vänta i ytterligare 1 dygn. Töm 

sedan ut samtliga flugor på CO2-plattan och samla upp alla flugorna i nya vialer 

(20 flugor i varje vial) och förvara vid 25°C. Upprepa detta varannan dag tills det 

inte kläcks några fler flugor. 

9. Upprepa punkt 8 även för b-, c-, och d-vialerna (obs innan man plockar flugor 

från d-vialerna måste dessa tömmas på de ursprungliga korsningsflugorna). 

 

Flugorna som plockats under punkt 8 och 9 skall användas för aktivitetsmätningarna. 

Försöken skall utföras vid olika åldrar på flugorna (0, 3, 8, och 12 dagar gamla). När 

flugorna åldras måste de flippas över till ny mat varannan eller var 3:e dag, annars 

kommer flugorna att fastna och bli nerkletade av maten som blir kladdig av de nya 

larverna som gräver runt i den.  

 

Utförande – moment 2: Genomför aktivitetstesten 

10. Använd en 25 ml plastpipett. Såga av ett par cm från toppen och plugga igen 

nedre hålet av pipetten med parafilm. Det går åt 6 pipetter till varje aktivitetstest. 

11. Använd nyplockade w1118-flugor för att bestämma tiden för aktivitetsmätningen. 

Placera 3*15 w1118-flugor i tre 25 ml plastpipetter. Detta görs lämpligen genom att 
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först söva flugorna på CO2-plattan och använda en pensel för att styra in flugorna 

i plastpipetten. Plugga igen hålet med bomull. 

12. Förvara pipetterna med w1118-flugorna horisontellt och låt flugorna vakna till i 

minst 1 timma i rumstemperatur. 

13. Knacka ned flugorna till botten av pipetten och mät hur lång tid det tar för 

samtliga flugor att klättra över linjen vid 25 ml (ca 30 – 40 sekunder). Använd en 

ljuskälla över pipetten. Om flugorna tenderar att ramla ned från väggarna på 

pipetten kan den vinklas något. Upprepa mätningen tre gånger för varje pipett och 

räkna ut medeltiden (X sekunder) från alla aktivitetsmätningarna (totalt 9 stycken).  

14. Aktivitetsmätning av Arctic- och w1118-flugor: Efter 0 dagar vid 25°C (dvs. 

nyplockade flugor från punkt 8 ovan): Placera 3*15 w1118-flugor i tre plastpipetter 

och 3*15 Arctic-flugor i tre plastpipetter. 

15. Låt flugorna vakna till i minst 1 timma. 

16. Mät på en pipett i taget. Knacka ner flugorna till botten av pipetten och låt 

flugorna klättra upp i pipetten under X sekunder (bestämt från testerna under 

punkt 13). Räkna hur många flugor som klättrat över linjen vid 25 ml och antalet 

flugor som är kvar under linjen vid 2 ml. Upprepa aktivitetsmätningen tre gånger 

för varje pipett. 

17. Beräkna aktivitetsindex (α) för varje test (α = (növer 25ml – nunder 2 ml + ntotalt) / 2ntotalt, 

n = antal flugor).  

18. Upprepa punkt 14 – 17 på flugor som förvarats i 3 respektive 8 och 12 dagar vid 

25°C 

19. Plotta medelvärdet av α för w1118- och Arctic-flugorna i vid 0, 3, 8 och 12 dagar i 

ett diagram.  

 

Viktigt att tänka på är att alltid kassera alla flugor efter mätningarna och att använd nya 

flugor och nya pipetter vid varje försök. Eftersom aktiviteten hos honor och hanar är 

olika så funkar studien bäst att utföras separat på han- eller honflugor. 
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5.2.2.2 Överlevnadsstudie 

Flugor som producerar Arctic-peptiden i hjärnan får en betydligt kortare livslängd än 

w1118-flugorna vilket kan studeras genom att utföra en överlevnadsstudie på flugorna. 

Samma flugor skall användas som vid mobilitetsstudien. 

 

Uppgift:  

Producera Arctic-peptiden i CNS hos flugorna och studera hur närvaron av peptiden i 

CNS påverkar livslängden hos flugorna. 

 

Utförande – moment 1: Samla flugor till överlevnadsstudien 

1. Följ anvisningarna punkt 1-9 i mobilitetsstudien (5.2.2.1). 

 

Utförande – moment 2: Genomför överlevnadsstudien 

2. Samla minst 5 vialer med 20 flugor i varje vial av w1118- och Arctic-flugorna 

vardera. 

3. Flippa flugorna till ny mat varannan till var 3:e dag och räkna hur många flugor 

som lever vid varje tillfälle. Börja vid dag 0 och räkna flugorna tills alla har dött. 

4. Konstruera en överlevnadskurva genom att plotta antalet flugor som fortfarande 

levde vid de olika tidpunkterna då flugorna räknades. 

5. Beräkna och jämför MS (antal dagar som gått då 50% av flugorna har dött) för 

w1118- och Arctic-flugorna. 

 

5.2.2.3 Motverka Aβ-peptidens giftverkan hos flugorna 

Bananflugemodellen kan användas för att undersöka molekyler/ämnen som kan motverka 

Arctic-peptidens giftverkan. Nedan beskrivs två metoder för att studera hur Aβ-peptiden 

giftverkan hos flugorna kan motverkas. 

 

Metod 1: Om Arctic-peptiden samproduceras med ett protein (affibody) som kan binda 

till Arctic-peptiden så förhindras peptidens giftverkan på nervcellerna eftersom den bryts 

ner i cellerna (Luheshi et al. 2010).  
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Utförande: Samproducera Arctic-peptiden med ett affibodyproteinet  

1. Följ anvisningarna under punkt 5.2.2.1 (mobilitetsstudie) och/eller punkt 5.2.2.2 

(överlevnadsstudie). Parallellt med att studera mobilitet och/eller överlevnad av 

kontrollflugor och Arctic-flugor så studeras även flugor som samproducerar 

affibodyproteinet med Arctic-peptiden (affibody;Arctic-flugor). 

 

Metod 2: Ett annat sätt att leta efter möjligheter att förhindra Aβ-peptidens giftverkan i 

flugorna är att mata flugorna med olika ämnen och undersöka om det har någon effekt på 

Alzheimerflugorna. Exempelvis har forskare visat att kurkumin, (som finns i curry) kan 

förlänga livet på Arctic-flugorna (Caesar et al. 2012).  

 

Utförande: Mata Arctic-flugor med olika substanser 

1. Följ anvisningarna under punkt 5.2.2.1 (mobilitetsstudie) och/eller punkt 5.2.2.2 

(överlevnadsstudie). Parallellt med att studera mobilitet/överlevnad av 

kontrollflugor och Arctic-flugor som får vanlig mat studeras även kontrollflugor 

och Arctic-flugor som får äta mat uppblandad med det ämne som skall testas. 

Detta innebär att det behövs en dubbel uppsättning av w1118- och Arctic-flugorna. 

2. Preparera substans: Vid test av exempelvis olika kryddor kan dessa mortlas med 

95% alkohol för att sedan filtreras och spädas med vatten till lämplig volym. Vid 

test av frukt och bär pressas saften ut och späds med vatten.  

3. Blanda substans i flugmat: Det färdigpreparerade ämnet kan blandas med 

flugmaten genom att applicera 200 µl på maten i flugvialerna och sedan låta dessa 

torka över natten utan lock men med en handduk över.  Ett annat alternativ är att 

gjuta ett par centimeter med agar i tomma vialer och sedan tillsätta en klick jäst 

som blandats med det ämne som skall testas. Det går även att köpa frystorkad 

flugmat som kan blandas med substans vid tillredning. 
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5.3 Projektarbeten med bananflugor genomförda på gymnasieskolan 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av olika projektarbeten, med bananflugan 

som modellorganism, som genomförts av sammanlagt nio elever på olika gymnasieskolor 

i Linköping med omnejd. En mer utförlig beskrivning presenteras för ett av dessa arbeten 

som innefattar en större studie på Alzheimerflugor. Projekten har utförts av enskilda 

elever eller av en grupp elever och totalt har sex projekt genomförts. Via sina lärare eller 

vid föreläsningstillfällen har eleverna fått information om möjligheten att göra mindre 

eller större projektarbeten med anknytning till dagsaktuellt forskningsarbete på 

universitetet som innefattar arbete med bananflugor. Vid projektens början har eleverna 

fått diskutera och analysera olika forskningsanknutna frågeställningar som kan 

undersökas med hjälp av bananflugor. Eleverna har även fått grundläggande teoretiska 

och praktiska kunskaper i flughantering (sammanfattat under punkt 5.1). I några fall har 

eleverna utfört ett projekt som tidigare studerats och vid andra tillfällen har eleverna gjort 

en studie som inte tidigare publicerats.  

 

Under arbetet med projekten har eleverna fått lära sig: a) grundläggande tekniker för att 

hantera flugor, b) att arbeta med en modellorganism för att genomföra en 

forskningsuppgift, c) att analysera och diskutera sina resultat utifrån ett 

forskningsperspektiv och d) att validera tidigare forskningsresultat och komma fram till 

egna slutsatser. I de fall eleverna jobbat med projekt som innehållit en forskningsuppgift, 

vilken inte studerats tidigare, så har eleverna haft en alldeles särskild möjlighet att från 

analys av egna data föra en diskussion och komma fram till slutsatser som inte tidigare 

varit kända. Majoriteten av projektarbetena har innefattat frågeställningar kring 

Alzheimers sjukdom vilket har medfört att eleverna införskaffat stora kunskaper kring 

denna sjukdom. I samtliga projekt har eleverna har varit mycket engagerade och drivit 

sina arbeten självständigt. Vid flera tillfällen har eleverna själva kommit fram till 

specialdesignade lösningar för att kunna genomföra sina experiment.  

 

Ett projekt har genomförts som innebar att kartlägga vilken kromosom som innehöll en 

klonad gen. Projektet följde beskrivningen under punkt 5.2.1. Övriga fem projekt har 

handlat om att studera Alzheimerflugor. I två av dessa arbeten har eleverna undersökt om 
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ett ämne kunde motverka Arctic-peptidens giftverkan på flugornas nervceller. I det ena 

projektet användes extrakt från granatäpple och från kryddnejlika och i det andra 

projektet testades extrakt från banan. Flugorna analyserades med mobilitetsstudier (se 

beskrivning under punkt 5.2.2.1). I de tre återstående projekten har elever studerat 

effekten av att samproducera affibodyproteinet med Arctic-peptiden i CNS hos flugorna. 

Flugorna analyserades med mobilitetsstudier och med överlevnadsstudier (se 

beskrivningar under punkt 5.2.2.1 och 5.2.2.2).  

 

I ett av projekten med Alzheimerflugor gjordes en omfattande studie för att undersöka 

Arctic-peptiden giftverkan hos flugorna. Projektet utfördes av tre elever under 

HT11/VT12 och blev utnämnt till bästa projekt i utställningen för unga forskare 2012. 

Eleverna fick även ett stipendium vid den nationella finalen i Stockholm för att 

representera Sverige i ”the EU-Contest for young scientists”. Titeln på deras arbete 

är ”Drivers, DJ695 och DJ715 - Påverkan av Amyloida Peptider” och projektet har 

uppmärksammats i tidningen Östgöta correspondenten (se bilaga A). I detta arbete 

studerade eleverna samproduktion av affibodyproteinet och Arctic-peptiden i olika 

nervvävnader och vid olika levnadsstadier hos flugorna. Tre olika driverflugor användes 

för att producera affibodyproteinet och Arctic-peptiden: elav-gal4C155 - för produktion av 

GAL4 i alla nervceller från embryostadiet där produktionen minskar med stigande ålder 

hos flugorna, DJ695 - för produktion av GAL4 i alla nervceller hos vuxna flugor där 

produktionen ökar med stigande ålder hos flugorna samt DJ715 - för konstant produktion 

av GAL4 i hjärnan, muskler och ögon hos vuxna flugor. Tidigare studier har visat att 

affibodyproteinet kan motverka giftverkan från Arctic-peptiden då dessa samproduceras 

med drivern elav-gal4C155 (Luheshi et al. 2010). Eftersom elav-gal4C155 producerar GAL4 

under embryostadiet leder det till att Arctic-flugorna är mycket sjuka redan då de 

kommer ut ur sina puppor. Ibland dör Arctic-flugorna innan de utvecklats till färdiga 

flugor vilket leder till att det blir svårt att samla in tillräckligt många flugor för att utföra 

de analyser som planerats. Därför fick eleverna undersöka två oprövade driverflugor, 

DJ695 och DJ715, som båda producerar GAL4 endast hos färdigutvecklade flugor. 

Eleverna skulle testa: 1) hur sjuka Arctic-flugorna blev vid användning av driverflugorna 
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DJ695 och DJ715 och 2) om affibodyproteinet kunde förhindra giftverkan hos Arctic-

peptiden vid användning av driverflugorna DJ695 och DJ715.  

 

Inför val av projektarbete bestämde eleverna att de ville arbete med ett ämne som 

kombinerade praktiskt arbete med teoretiska studier. De ville även få erfarenhet av att 

arbeta med forskning och därför ställde de sig mycket positiva till iden att jobba med 

Alzheimerflugor. De syften eleverna formulerade för projektet var:  

 

• Vad orsakar Alzheimers sjukdom i människan? 

• Hur kan man, med hjälp av bananflugan, hitta botemedel för Alzheimers sjukdom? 

• Hur påverkar valet av driver flugan uttryckandet av Aβ? 

• Vilka metoder forskas det på idag? 

 

Genomgående jobbade eleverna mycket självständigt med projektet på sin gymnasieskola. 

Efter avslutad studie gjorde eleverna en vetenskaplig rapport om sitt arbete. För att 

finansiera studien skapade de en förening inom Unga forskare vilket gav intäkter som 

täckte större delen av projektets kostnader, där den största utgiften var inköp av flugmat. 

Alzheimerflugorna studerades med en överlevnads- och en mobilitetsstudie. I försöket 

med elav-gal4C155-drivern kunde eleverna återupprepa tidigare publicerat resultat som 

visar att flugor som producerar Arctic-peptiden i CNS från embryostadiet får en betydligt 

kortare livslängd jämfört med w1118-flugor och eleverna kunde även konstatera att Arctic-

flugorna mår betydligt bättre vid samproduktion med affibodyproteinet 

(medellivslängden ökade med 25 dagar för affibody;Arctic-flugorna jämfört med Arctic-

flugorna). Från överlevnadsstudien kom eleverna fram till att flugor som producerar 

Arctic-peptiden i hjärnan, muskler och ögon hos vuxna flugor, med hjälp av DJ715-

drivern, fick en förkortad livslängd jämfört med w1118-flugorna samt att affibodyproteinet 

kunde motverka giftverkan från Arctic-peptiden. Eftersom det inte fanns någon tidigare 

publikation om produktion av Arctic-peptiden och affibodyproteinet med DJ715-drivern 

kunde eleverna genom sina resultat bidra med ny och viktig information kring giftverkan 

hos Arctic-peptiden i olika nervvävnader. I analyserna med drivern DJ695 kunde 

eleverna inte se att Arctic-flugorna mådde sämre än kontrollflugorna. Som slutsats kom 
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eleverna fram till att DJ715 är en lyckad driver att använda för att studera 

Alzheimerflugor då en toxisk effekt kunde observeras som var betydligt mildare än den 

som erhålls med drivern elav-gal4C155 samt att den toxiska effekten kunde motverkas med 

affibodyproteinet.  

 

En tid efter avslutat projekt skickades nedanstående tre frågor till eleverna för att med 

perspektiv på projektet undersöka deras inställning till projektets kvalité, vad de hade lärt 

sig samt projektets betydelse för framtida karriärsval. En av eleverna återkom med 

följande svar på frågorna: 

 

Vilka moment/aspekter i ditt projektarbete var vikt iga för att projektet skulle hålla 

hög kvalité? - ”Teorin var väldigt viktig då det innebar en helt annan förståelse för 

projektet och gav det hela en helhet. Det var även viktigt att planera sina försök väl, 

tänka igenom möjliga felkällor och eliminera de som går innan försöken, samt se till så 

att experimenten gav svar på de frågor man ville besvara”. 

 

Vilka kunskaper, praktiska och teoretiska, har du fått från att jobba med projektet? 

- ”Arbeta med stereolupp, arbeta med bananflugor (levande djur i allmänhet), hitta 

forskningsartiklar och lära sig hitta det relevanta i dessa, planera försök och 

sammanställa det som man har framställt både i rapport, på poster och muntligt. Jag har 

även fått kunskaper om hur Alzheimers fungerar på molekyl nivå, lärt mig förstå engelskt 

fackspråk inom molekylär biologin, lärt mig olika möjligheter för att angripa ett problem 

och få svar på en fråga, information om genreglering (speciellt UAS-systemet)”. 

 

På vilket sätt har projektarbetet varit av betydelse för att förbereda dig för 

framtida yrkes eller studiekarriär?  - ”Projektet visade för mig att forskning inte 

behöver innebära dyr utrustning utan kan genomföras med förhållandevis enkla medel. 

Det visade upp att forskning till mycket handlar om att leta efter bakgrundsfakta och 

skapa en helhet av sitt problem. Jag fick även uppleva att det finns många spännande 

utmaningar inom forskning och att den expertiskunskap inom sitt område som man får är 

nyckeln till att låsa upp en helt ny värld”.  
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Projektarbeten med bananflugor för gymnasieskolan 

 

6.1.1 Projektarbeten med bananflugor som gymnasiearbete 

I den nya gymnasiereformen skall eleven genom sitt gymnasiearbete på 

högskoleförberedande program visa att han/hon uppfyller kraven för examensmålen för 

gymnasieprogrammet. I examensmålen för naturvetenskapsprogrammet betonas särskilt 

att eleverna skall ha utvecklat ett naturvetenskapligt förhållningssätt som innefattar 

förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska 

iakttagelser och en medvetenhet om naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder 

(Skolverket 2011b). Eleverna skall även ges möjlighet att utveckla intresse för 

naturvetenskapliga frågeställningar och de skall få ta del av aktuella forskningsrön inom 

relevanta områden (Skolverket 2011b). Vidare beskrivs att eleverna kan utveckla ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt genom att använda naturvetenskapliga metoder som 

att ställa frågor om företeelser i omvärlden, formulera egna hypoteser, utföra experiment, 

dra slutsatser som beskriver den omgivande verkligheten och förutsäga resultat 

(Skolverket 2011b).  

 

För att en elev skall kunna visa att kraven för examensmålen är uppfyllda måste han/hon 

ges möjlighet att genomföra ett gymnasiearbete som innehåller de förutsättningar som 

krävs för att eleven vid avslutad utbildning ska kunna sägas uppfylla kraven för 

examensmålen. Projektarbete med Alzheimerflugor (beskrivet under punkt 5.2.2) 

erbjuder dessa förutsättningar. Projektet kan utformas så att det innefattar en mer eller 

minde komplex forskningsfrågeställning/uppgift som passar för ett gymnasiearbete. En 

uppskattad tid för att korsa fram rätt flugor och genomföra fluganalyser ligger på mellan 

3 – 5 månader beroende på vilka analyser som skall utföras och arbetet omfattar en 

ganska stor mängd flugor att hantera (500-1000 stycken). Med inräknad tid för planering 

och förberedelser samt bearbetning och analys av data så faller detta projekt inom 

tidsramen för ett gymnasiearbete. Arbetet innefattar problemlösning av 

forskningsrelaterade uppgifter, vilket medför att eleverna får ta del av aktuella 
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forskningsrön relaterade till projektuppgiften. Eleverna får även lärdom i att använda 

naturvetenskapliga metoder och kunskap om hur forskning planeras och genomförs på 

högskolenivå. Projektet kan varieras beroende på vilken uppgift eleverna vill undersöka. 

Arbetet inleds med att eleverna formulerar vilken frågeställning de vill jobba med och de 

får även en övergripande introduktion i flughantering som innefattar att: a) hantera flugor 

(sövning, sortering, förvaring och kassering), b) lära sig skilja mellan hanar och honor, c) 

plocka jungfruhonor samt d) känna igen olika flugmarkörer. Därefter får eleverna jobba 

självständig med sina projekt. Eleverna formulerar egna hypoteser, utför sina experiment 

självständigt och drar egna slutsatser.  

 

I detta arbete har eleverna möjlighet utföra nya försök som inte tidigare testats på 

flugorna, till exempel att mata Alzheimerflugor med olika ämnen för att ta reda på om de 

har någon effekt på sjukdomssymptomen hos flugorna eller att producera Aβ-peptiden i 

olika nervvävnader, med eller utan affibodyproteinet, och studera skillnader/förändringar 

av Aβ-peptidens giftverkan hos flugorna. Samtliga projekt på Alzheimerflugorna som 

genomförts av gymnasieelever har innefattat en forskningsuppgift som redan tidigare 

publicerats. En sådan uppgift i projekten är viktig för att eleverna skall få en förutsättning 

att lyckas med sina experiment och kunna jämföra och diskutera sina resultat med redan 

publicerad data. I tre av de fem genomförda Alzheimerprojekten har eleverna även utfört 

experiment som inte tidigare publicerats vilket har medfört att eleverna i stor utsträckning 

själva fått planera hur experimenten skall genomföras. En sådan projektuppgift ger 

eleverna en unik möjlighet att genom en väl genomfört studie kunna föra diskussioner 

och bidra med slutsatser som inte tidigare är kända för forskarvärlden. 

 

6.1.2 Ökad kunskap hos eleverna i naturvetenskap 

I kursplanen för kemi/biologi finns det beskrivet att ämnet ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om kemins/biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder 

(Skolverket 2011c). Specifikt finns det beskrivet för kemi 2 att undervisningen i kursen 

skall behandla kemins karaktär och arbetssätt vilket bland annat innefattar: a) det 

experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier 

och modeller, b) planering och genomförande av experimentella undersökningar och 
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observationer, c) formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa och d) 

utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och 

felkällor (Skolverket 2011c).    

 

I arbetet med Alzheimersjuka flugor får eleverna jobba med olika frågeställningar kring 

Alzheimers sjukdom. Alzheimer ingår i en grupp av sjukdomar som kan kopplas till att 

proteiner aggregerar i olika vävnader och bildar amyloida fibrer. Ett samlingsnamn för 

dessa åkommor är amyloidos och exempel på andra amyloidossjukdomar är Parkinsons 

sjukdom och även prionsjukdomar som galna kosjukan och den mänskliga varianten 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Det naturvetenskapliga fältet som omfattar amyloidos är i 

allra högsta grad interdisciplinerad och sträcker sig över både kemins och biologins 

vetenskaper. Genom elevernas arbetsmetodik med bananflugor (hantering, 

databearbetning, analys mm) samt deras litteraturstudie kring Alzheimers sjukdom 

(historik, orsaker, konsekvenser, terapeutiska strategier mm) erhåller eleverna omfattande 

kunskaper i de begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder som ingår i detta 

naturvetenskapliga fält vilket till exempel innefattar: a) proteiners struktur och dynamik, 

b) proteiners stabilitet och jämvikt, c) biologiska processer involverade i 

amyloidossjukdomar med fokus på Alzheimers sjukdom samt d) arbetsmetoder för att 

studera dessa sjukdomar.  

 

I projektet som innefattar kartläggning av vilken kromosom som innehåller en klonad gen 

(5.2.1) får eleverna både teoretiska och praktiska kunskaper i att använda flugor som 

arbetsredskap i en forskningsrelaterad situation. Totala antalet flugor som behöver 

hanteras/plockas är relativt få (ca 100 stycken) och projektet tar ca 1 månad att 

genomföra. Detta projekt kan ingå som en fördjupningsstudie att använda bananflugor 

som forskningsredskap i till exempel programfördjupningskursen naturvetenskaplig 

specialisering (inom kunskapsområdet genetik) som bland annat skall ge eleverna 

förutsättning att utveckla: a) kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och 

arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas, b) förmåga att analysera och söka 

svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem, c) 

förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat och d) 
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förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa undersökande arbete samt förmåga att 

hantera material och utrustning (Skolverket 2011d).    

 

Vid avslutade projektarbeten har eleverna, genom deras självständiga planering och 

genomförande av projektuppgiften, fått en gedigen kunskap och erfarenhet i 

naturvetenskapligt arbetssätt, i linje med beskrivningen i kursplanen för kemi under 

kemins karaktär och arbetssätt som centralt innehåll i kursen kemi 2 (Skolverket 2011c), 

med en direkt anknytning till dagsaktuell forskning. Genom detta arbetssätt kommer 

lärandesituationen att vara förankrad i ett sammanhang där kunskapen i framtiden skall 

användas vilket är av betydelse för att öka elevernas motivation och utgör en viktig 

drivkraft i lärandeprocessen. 

 

6.1.3 Förbereda eleverna för högskolestudier 

Det naturvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program och efter 

avslutad utbildning skall eleven vara väl förberedd för högskolestudier; ”gymnasiearbetet 

ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd på högskolestudier” (Skolverket 2011b). I 

målen för gymnasiearbetet betonas den vetenskapliga metod som används inom gällande 

högskoleområde. ”Den framtagna frågeställningen prövas med avseende på 

genomförbarhet och syfte och avgränsningar definieras. Eleven upprättar en plan som 

utgår från frågeställningen. Därefter genomför eleven sitt arbete med relevanta 

metoder” (Skolverket 2011b). ”För att vara förberedd för högskolestudier måste eleven 

kunna ta initiativ i och ansvar för planeringen och genomförandet vilket innebär att 

gymnasiearbetet ställer krav på ett stort mått av självständighet, samtidigt som arbetet 

måste ske i dialog med den ansvarige läraren” (Skolverket 2011b). Studier på högskolan 

innebär att studenterna själva måste ta ett stort ansvar över sin inlärningsprocess. I detta 

ingår bland annat att etablera en disciplinerad studieteknik, sovra i 

undervisningsmaterialet, hitta rätt information och planera sin tid.  

 

I projekten med Alzheimerflugor ingår flera moment som är betydelsefulla för att 

förbereda eleverna för studier på högskolan. Hanteringen av bananflugor kväver att 

eleverna jobbar både disciplinerat och noggrant och om två eller fler elever ingår i 
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projektet så krävs en god samarbets- och kompromissförmåga. Eleverna lär sig att jobba 

självständigt med både praktisk och teoretisk problemlösning, att planera sin tid och att 

tillämpa vetenskaplig noggrannhet. Eleverna måste även ta del av vetenskapliga artiklar 

och lär sig sålla ut den information som behövs för att skaffa de kunskaper som är 

nödvändiga för att genomföra forskningsuppgiften. 

 

6.2 Projektarbete: Drivers, DJ695 och DJ715 - Påverkan av Amyloida Peptider 

Det projektarbetet som genomfördes av tre elever som studerade samproduktion av 

affibodyproteinet och Arctic-peptiden med titeln: ”Drivers, DJ695 och DJ715, Påverkan 

av Amyloida Peptider” (punkt 5.3) ligger väl i linje med skolverkets beskrivning av målet 

för gymnasiearbetet att: ”arbetet skall utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en 

frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från 

centrala kunskapsområden inom programmet” (Skolverket 2011b). Genom detta arbete 

kan eleverna visa att de uppfyller kraven för examensmålen på 

naturvetenskapsprogrammet då genomförande av projektet visar att eleverna utvecklat en 

medvetenhet om naturvetenskapens karaktär (forskning kring Alzheimers sjukdom) och 

arbetsmetoder (bananflugor som forskningsredskap). I projektet har eleverna fått 

formulera egna hypoteser, utföra experiment, dra slutsatser (från oprövade experiment) 

och argumentera för dessa (via skriftlig rapport och muntlig presentation) samt förutsäga 

resultat (genom försök av tidigare testade experiment). Genom litteraturstudier har 

eleverna fått en ökad kunskap i det naturvetenskapliga fält som omfattar Alzheimers 

sjukdom och andra amyloida sjukdomar och de har även jobbat med information från 

olika källor och därmed övat sig i källkritik. Genom projektets upplägg och elevernas 

självständiga genomförande har projektarbetet gett eleverna förberedande kunskaper och 

erfarenheter inför framtida högskolestudier. Svaren på utskickade frågor (punkt 5.3 sista 

stycket) visar att eleverna tränats i att koppla teorikunskaper till planerade experiment 

och att använda ett vetenskapligt språk i samband med inläsning av litteratur och vid 

presentation av projektarbetet. I tidningsartikeln från Östgöta correspondenten (Bilaga A) 

uppger eleverna att arbetet med projektet har gett dem blodad tand for forskning vilket 

visar på betydelsen av att integrera forskningsanknutna projekt i gymnasieskolan för att 

öka elevernas intresse för forskning i naturvetenskapliga sammanhang.  
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6.3 Reflektioner kring forskningsinriktade projekta rbeten 

I skolverkets kommentarer till målen för gymnasiearbetet beskrivs ett antal punkter 

uppdelade i tre underrubriker som stöd i bedömningen av om en elev är förberedd för 

högskolestudier i det naturvetenskapliga området (Skolverket 2011b). Dessa punkter är: 

 

Fakta och förståelse 

I sitt gymnasiearbete ska eleven visa: 

• relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den 

avgränsade frågeställningen 

• kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda 

kunskapsområdet 

• kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och 

trovärdighet 

 

Färdigheter 

I sitt gymnasiearbete ska eleven visa: 

• färdigheter i att avgränsa sin frågeställning 

• färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att 

hantera sin frågeställning till exempel att använda naturvetenskapliga metoder i 

ett arbete där enkla eller konkreta experiment är utgångspunkten 

• färdigheter att använda lämplig teknik och metod för att söka information och 

samla in och bearbeta underlag 

• färdigheter att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens 

grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur 

• färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt 

som är anpassat till situationen och målgruppen 

• färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett 

ämnesadekvat språk 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

I sitt gymnasiearbete ska eleven visa: 

• förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de 

situationer och krav som uppstår under arbetet 

• förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor 

• förmåga att belysa frågeställning ur olika perspektiv 

• förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och 

källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats 

• förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons 

 

Från ovanstående punkter tillsammans med skolverkets beskrivning av examensmålen för 

naturvetenskapsprogrammet och i linje med kursplanerna för kemi och biologi skulle det 

kunna tolkas som ett krav i den nya gymnasiereformen att det finns inslag av 

forskningsinriktade projektarbeten i undervisningen på gymnasiet. Sammanfattningsvis 

visar min analys att de forskningsinriktade projektarbeten som presenteras i detta arbete 

har en stor potential att utgöra väl fungerande gymnasiearbeten som kan visa att eleverna 

uppfyller kraven för examensmålen, ge eleverna ökade kunskaper i naturvetenskap som 

sträcker sig över både kemins och biologins vetenskaper samt förbereda dem för 

högskolestudier. I linje med Piagets framställning, att ny kunskap bäst tillägnas om 

utmaningen i den nya uppgiften ligger på en lagom nivå, har innehållet i projekten 

anpassats för att utgöra en lämplig utmaning för gymnasieelever i årskurs 3. Projekten är 

designade att fungera som öppna laborationer där eleverna har ett stort inflytande över 

projektets innehåll och utförande. Detta ökar elevernas engagemang och motivation att 

arbeta med uppgiften (Sandberg 2009) vilket Vygotskij menar är en förutsättning för 

lärandet. För elever som genomför de forskningsrelaterade projekten kommer 

lärandesituationen att vara förankrad i ett sammanhang där kunskapen i framtiden skall 

tillämpas vilket är en viktig faktor för lärandeprocessen i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö 2010). Min studie visar även att integrering av forskningsanknutna projekt i 

gymnasieskolan i samarbete med universitetet kan bidra med att öka elevernas intresse 

för forskning i naturvetenskapliga sammanhang och min förhoppning är att dessa projekt 

kan inspirera eleverna till fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området. 
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8. BILAGA 

 

Bilaga A 


