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Bibimbap med  
revbensspjäll, sesam, 
soja och brynt smör
Bibimbap är en koreansk natio-
nalrätt som serveras med kim-
chi, mjölksyrad salladskål som 
smaksatts med chili. Kimchi finns 
att köpa i välsorterade livsmedels-
butiker.

4 pers, 30 min
1 kilo kokta tjocka revbensspjäll
3 dl jasminris
1 msk smör
½ tsk + 2 krm salt
1 krm + 1 krm nymald svartpeppar
4 ägg
1 msk rapsolja
350 g kimchi
sås:
25 g smör
½ dl japansk soja
1 tsk risvinäger
garnering:
2 msk sesamfrön
2 msk rostade, salta jordnötter
4 myntakvistar

1. Koka riset enligt anvisning på 
förpackningen.
2. Plocka köttet från revbensspjäl-
len. Stek köttet i smör. Krydda med 
½ tsk salt och 1 krm peppar. Håll 
varmt.

3. Stek äggen i olja. Krydda med 2 
krm salt och 1 krm peppar. 
4. Sås: bryn smöret. blanda det med 
soja och vinäger.
5. Garnering: rosta sesamfröna i 
torr panna. Hacka jordnötterna.
6. Fördela ris, kött, ägg och kimchi 
på tallrikar. Strö över sesamfrön, 
jordnötter och mynta. Servera med 
såsen.
Näring/portion: ca 630 kcal, 32 g 
fett, 33 g protein, 52 g kolhydrater

Dagens middag.

Har du frågor om recepten? cecilia Lundin: cecilia.lundin@aom.bonnier.se.  
redaktör på dN: elin Peters, elin.peters@dn.se tel 08-738 23 15.

Cecilia Lundin
är kock på mattidningen Allt om mat.  

Här väljer hon sina vardagsfavoriter ur tidningen.

 foto: Linda Prieditis

Den svenska skolan.

Lärarnas syn på elever 
är mycket bättre än förr

○○Svenska elever har dalat i 
läsförståelse, matematik och natur-
kunskap. Bilden av skolan som me-
dierna ger är mycket negativ och 
som lärare känner inte jag igen den 
i mitt dagliga värv. De flesta lärare 
i Sverige är mycket engagerade 
i sina arbeten, kan sina ämnen 
och arbetar på obetald övertid för 
elevernas skull.

Finland brukar framhållas  som före-
bild för Sverige vad gäller skolresul-
tat och Finland har behållit kateder-
undervisningen men svenska elever 
är bättre än de finska på att söka sin 
egen kunskap samt att analysera och 
reflektera. Frågan är vilken kunskap 
som behövs i vårt samhälle men 
analys och reflektion är nyttigare 
färdigheter vid högre studier än att 
kunna rabbla kunskaper.

Ordet elev betyder för övrigt 

något som ska lyftas upp (jämför 
franskans s’elever: höja sig och 
engelskans elevator: hiss) men det 
förstod inte alla lärare när jag var 
elev på 60- och 70-talet. Då fanns 
det lärare som hellre ville trycka 
ned än lyfta upp. Det kunde de göra 
för på den tiden ifrågasattes inte 
lärare på samma sätt som i dag. 

En annan sak  som skiljer är att nu 
för tiden finns ämneslag och sam-
bedömning av till exempel upp-
satser och nationella prov. Det är 
mer likvärdig bedömning i dag än 
på min tid när läraren kunde köra 
sitt eget ”rejs” och det gick inte att 
ifrågasätta resultat och betyg.

De flesta lärare var helt okej på 
min tid men jag tycker ändå över 
lag att det tycks finnas en mycket 
bättre elevsyn hos de flesta lärare i 
dagens skola.

Svenska elever  trivs i skolan 
och har bra relation till sina lärare 
därför att den svenska skolan är 
mer demokratisk och lär eleverna 
att granska fakta kritiskt och ifrå-
gasätta och eleverna är bra på att 
kommunicera och att diskutera.

Resultat  av Pisas karaktär får man 
ta med en nypa salt för olika länder 
har olika skolsystem. De flesta ver-
kar ändå överens om att resultaten 
i den svenska skolan sjönk efter 
kommunaliseringen. Låt staten 
ta över skolan igen och satsa på 
likvärdighet.
Lars Thorén , filosofie magister och 
gymnasielärare, Johanneshov

Låt staten ta över 
skolan igen och satsa 
på likvärdighet.

Bildinsändare. Voya Steph, Stockholm

Dåligt att Friends 
inte klarar gräs
Friends Arenas VD säger till DN att 
”Friends är en av de allra svåraste 
arenorna i världen när det gäller 
att få naturgräs att fungera” och 
förespråkar därför konstgräs. 

Mobilen viktig 
även på BB
Mobilen verkar ha skapat ett osunt 
beroende. Det samtalas ogenerat 
och högt i alla offentliga miljöer.

Det mest barocka hörde jag 
nyligen i Smålandsnytt. Barn-
morskor på BB i Växjö larmar om 
att nyblivna föräldrar lägger mer 
uppmärksamhet åt mobiler och 
surfplattor än åt sina nyfödda 
barn. Har livlinan övergått från 
navelsträngen till det trådlösa 
nätverket? 
Bengt Nordström, Emmaboda

Undrar om politiker, byggbolag 
med flera känner att byggkostna-
den på 2,8 miljarder kronor står i 
proportion till att inte ens klara av 
ett grundkrav vid bygget? Hoppas 
att folk med upphandlarkompe-
tens i framtiden får ta hand om 
upphandlingar så att vi slipper 
diskutera om Zlatan, vårt landslag 
och AIK ska spela fotboll på plast 
och att byggbolaget i stället löser 
problemet. 
Andreas Mathiesen

Fånig forskning 
kan vara viktig

Ingela Douhan undrar om det inte 
finns viktigare forskning än att titta 
på blodflödet i däggdjurs nosar. 
Men det är inte alltid så lätt att veta 

Svar
Svar på ”Är röda djurnosar värd forskning?”, 
den 21 december.

vad som är viktigt eller inte. För 
hundra år sedan forskade Thomas 
Hunt Morgan på den obetydliga 
bananflugan. Komplett ointres-
sant kan man tycka. Men det lade 
grunden för dagens genetik, och 
förståelsen av en mängd sjukdo-
mar som till exempel cancer.

Om vi begriper bättre hur blod-
flödet i djurnosar fungerar kanske 
vi kan hitta nya sätt att lindra de 
problem med blodflödet som till 
exempel diabetiker ofta har. Bara 
om man forskar får man veta.
Per Kraulis, Stockholms universitet

sms

dåligt av statsminister reinfeldt att 
inte närvara vid den antirasistiska 
demonstrationen i Kärrtorp förra 
helgen.  KAW

flera miljarder satsades på arbete 
för ungdomar – men få fick arbete. 
Vem tog då pengarna? W

bygg ut innerstan runt Kaknästor-
net. Nu används den marken till 
hästhagar dit jag som taxichaufför 
skjutsar unga östermalmstjejer för 
att rida. Bo

alla dessa vinstmiljarder som ham-
nar i bankägarnas fickor. Är dessa 
grunden i riskkapitalbolagen som 
driver skola, vård och gruvexploa-
tering? SE

Vare sig de skjuter mot folk – till och 
med dödar – eller för olagliga regis-
ter klarar sig poliser alltid. Underlig 
lag vi har. Be

den person som vill skriva en 
fortsättning på Stieg Larssons 
millennietrilogi ger ordet snyltare 
ett ansikte. SB Att börja dricka i tidig ålder

ökar risken för alkoholproblem.
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